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Важлива інформація
Вступ
У цьому посібнику описується механічний та електричний монтаж зарядного пристрою Mercedes-Benz Wallbox Home.
Описані в цьому посібнику операції повинні виконуватися тільки кваліфікованим персоналом (механічний монтаж) і кваліфікованими електриками (електричний монтаж), які, на підставі своєї підготовки, навченості й досвіду, а також знань
відповідних правил і норм, можуть оцінювати й виконувати операції, описані в цьому посібнику щодо монтажу, і розпізнавати потенційні небезпеки.
Моделі зарядного пристрою Mercedes-Benz Wallbox Home можна чітко визначити за етикеткою виробу. На ній вказуються номери позначення виробу Mercedes-Benz (зовні, на нижній поверхні) і моделі ABL (усередині панелі, що закриває
електронні компоненти пристрою), ідентичні за технічними характеристиками. Перед монтажем завжди перевіряйте, чи
збігається ваша модель з описаною в цьому посібнику.
У посібнику описано декілька варіантів моделей зарядного пристрою Wallbox.
Номер позначення виробу
Mercedes-Benz

Номер моделі ABL

A0009067408

2W22M1

A0009067508

2W72M9

Примітки до посібника
У цьому посібнику описуються кроки й налаштування, потрібні для монтажу зарядного пристрою Mercedes-Benz Wallbox
Home, його уведення в експлуатацію, виведення з неї та усунення несправностей під час роботи. Деякі розділи посібника
спеціально відформатовані задля швидкого й зручного ознайомлювання з викладеною інформацією.
•

Описи, в яких перелічуються однаково припустимі варіанти (як у цьому разі), оформлюються у вигляді списку з жирними крапками.

•

Описи виконання функції наведено у формі пронумерованих списків, які показують порядок виконання окремих етапів
роботи.

Обов’язково уважно ознайомтеся з посібником і дотримуйтеся всіх наведених у ньому вказівок щодо техніки безпеки.
Усі розміри в цьому посібнику вказано в міліметрах. У потрібних випадках на кожному рисунку вказується масштаб.
Візьміть до уваги, що всі технічні відомості, специфікації та розрахункові характеристики виробу може бути змінено без
попереднього повідомлення.

Указівки щодо техніки безпеки, викладені
в цьому посібнику
Потрібно звертати особливу увагу на попередження та вживати запобіжних заходів, позначених у цьому посібнику в такий
спосіб. Значення умовних знаків наведено нижче.
НЕБЕЗПЕЧНО!
Розділи, позначені цим умовним знаком, привертають увагу до електричної напруги, яка загрожує життю та здоров’ю.
Недотримання цих указівок щодо техніки безпеки може спричинити тяжку травму або смерть. Дії, позначені цим умовним знаком, не можна виконувати за жодних обставин.
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ОБЕРЕЖНО!
Розділи, позначені цим умовним знаком, привертають увагу до додаткових небезпечних чинників, які можуть призвести
до пошкодження самого зарядного пристрою Wallbox або інших електричних пристроїв. Дії, позначені цим умовним
знаком, слід виконувати особливо обережно.
ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!
Розділи, позначені цим умовним знаком, привертають увагу до додаткової важливої інформації та спеціальних засобів,
потрібних для надійної роботи пристрою. Дії, позначені цим умовним знаком, слід виконувати відповідно до вказівок.

Указівки щодо техніки безпеки, які наведено
на пристрої
Додаткові вказівки щодо експлуатації й техніки безпеки викладено на етикетках з правого боку корпуса й на його нижній
поверхні, а також на панелі, що закриває електронні компоненти зарядного пристрою Wallbox. Значення умовних знаків
наведено нижче.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Обов’язково спочатку прочитайте посібник щодо експлуатації, який постачається із зарядним пристроєм MercedesBenz Wallbox Home, особливо перед зняттям кришки корпуса зарядного пристрою Wallbox.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Перш ніж знімати панель, що закриває електронні компоненти зарядного пристрою Wallbox, обов’язково прочитайте
посібник щодо монтажу (тобто цей документ).
НЕБЕЗПЕЧНО!
Після відкриття кришки корпуса всередині зарядного пристрою Wallbox, а також на компонентах, яких ви можете торкнутися, може бути небезпечна напруга.

Загальна інформація щодо техніки безпеки
Зверніть увагу на кілька важливих речей.
•

Уважно прочитайте цей посібник.

•

Візьміть до уваги всі попередження.

•

Дотримуйтеся всіх указівок.

•

Зарядний пристрій Mercedes-Benz Wallbox Home постачається в різних варіантах виконання для різних країн, які відрізняються деякими технічними характеристиками. Дивіться позначення на етикетці виробу, розміщеній на нижній поверхні зарядного пристрою Wallbox, щоб перевірити, чи схвалено зарядний пристрій Wallbox для монтажу й експлуатації у
вашій країні.

•

Установлення, під’єднання та введення в експлуатацію зарядного пристрою Wallbox має здійснювати кваліфікований
електрик, дотримуючись усіх місцевих правил і норм.

•

У зарядного пристрою Mercedes-Benz Wallbox Home є внутрішній пристрій захисного від’єднання (ПЗВ, див. також
«Глосарій і визначення» на стор. 28) типу А. Крім того, варіанти зарядного пристрою, описані в цьому посібнику,
також мають функцію виявлення струму короткого замикання в колі постійного струму для максимальної безпеки під
час роботи. Попри це завжди треба дотримуватися місцевих норм і норм, які діють у конкретній країні. Вони можуть
пропонувати використання ПЗВ з іншим типом від’єднання (наприклад, з типом В).

•

Простежте, щоб під час установлення та після нього з усіх боків зарядного пристрою Wallbox зберігалися зазори щонайменше 50 см.
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•

Використовуйте тільки те додаткове приладдя, яким комплектується зарядний пристрій і яке разом з ним продає компанія Mercedes-Benz.

•

Не встановлюйте цей зарядний пристрій безпосередньо поряд з проточною водою або іншими джерелами бризок.
Зарядний пристрій Mercedes-Benz Wallbox Home має ступінь захисту від вологи IP 55.

•

Не встановлюйте зарядний пристрій Mercedes-Benz Wallbox Home у місцях, які піддаються ризику затоплення.

•

Не встановлюйте зарядний пристрій Mercedes-Benz Wallbox Home у місцях з потенційно вибухонебезпечною атмосферою (зони ЕХ).

•

Не наклеюйте на зарядний пристрій Mercedes-Benz Wallbox Home наліпки й не накривайте його іншими предметами
або матеріалами, щоб не перешкоджати постійній і належній циркуляції повітря.

•

Не розливайте на корпус пристрою рідини й не ставте на нього ємності або предмети, наповнені рідиною.

•

Візьміть до уваги, що залежно від приєднаного електромобіля та/або національних правил і норм може знадобитися
додатковий захист від перенапруження.

•

Пам’ятайте, що під час використання не можна подовжувати фіксований кабель зарядного пристрою Mercedes-Benz
Wallbox Home за допомогою додаткових роз’ємів, подовжувальних кабелів або будь-яким іншим чином.

•

Пам’ятайте, що експлуатація будь-якого радіопередавача безпосередньо поряд із зарядним пристроєм Wallbox
(< 20 см) може спричинити збій у його роботі, і тому неприпустима.

•

Цей пристрій не призначено для використання дітьми й особами з обмеженими фізичними, сенсорними та психічними
можливостями або тими, хто не має достатнього досвіду та/або знань, за винятком випадків, коли особа, відповідальна
за їхню безпеку, контролює їхні дії або надала їм указівки щодо належного використання пристрою.

•

Не дозволяйте дітям гратися із зарядним пристроєм.

•

Візьміть до уваги, що зарядний пристрій Mercedes-Benz Wallbox Home можна встановлювати й експлуатувати на висоті
не більше 2000 метрів над рівнем моря.

Загальна інформація про виріб
Зарядний пристрій Mercedes-Benz Wallbox Home виготовлено із застосуванням найсучасніших технологій, він відповідає всім чинним вимогам, рекомендаціям і стандартам щодо техніки безпеки. Указівки щодо техніки безпеки, викладені
в цьому посібнику, слугують для забезпечення належного й безпечного монтажу та подальшої експлуатації пристрою.
Невиконання або недотримання вказівок щодо техніки безпеки й рекомендацій, викладених у цьому посібнику, можуть
призвести до ураження електричним струмом, пожежі, тяжкої травми або смерті.
Установлення, під’єднання, подальшу перевірку й уведення в експлуатацію зарядного пристрою Mercedes-Benz Wallbox
Home має здійснювати кваліфікований електрик, дотримуючись усіх місцевих правил і норм.
Усувати несправності, які негативно впливають на безпеку людей, роботу під’єднаних електромобілів і самого пристрою,
має тільки уповноважений кваліфікований електрик.
У разі несправності в зарядному пристрої Wallbox спочатку прочитайте розділ «Пошук та усунення несправностей» на
стор. 19. У разі повторної відмови або несправності й нездатності усунути їх зверніться в місцеву службу технічної
підтримки компанії Mercedes-Benz.
Виведіть зарядний пристрій Wallbox з експлуатації та замініть його, скориставшись послугами кваліфікованого електрика,
або зверніться до місцевої служби технічної підтримки компанії Mercedes-Benz, якщо:
•

виникли механічні пошкодження корпуса;

•

немає кришки пристрою або вона більше не зачинається;

•

стає очевидно, що достатній захист від потрапляння бризок води та/або сторонніх предметів більше неможливий;

•

є функціональні несправності або явні пошкодження фіксованого зарядного кабелю пристрою;

•

пристрій Wallbox не функціонує належним чином або пошкоджений.
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НЕБЕЗПЕЧНО!
У разі виявлення пошкодження корпуса або зарядного кабелю, негайно припиніть монтаж або виведіть уже встановлений зарядний пристрій Wallbox з експлуатації за допомогою автоматичного вимикача (МСВ, див. також «Глосарій
і визначення» на стор. 28), розташованого перед зарядним пристроєм у розподільному щитку вашого будинку,
і внутрішнього ПЗВ. У такому разі подальше використання зарядного пристрою Wallbox заборонено! Замініть зарядний
пристрій Wallbox або зверніться в місцеву службу технічної підтримки компанії Mercedes-Benz.

Примітки щодо монтажу
Під час монтажу зарядного пристрою Mercedes-Benz Wallbox Home дотримуйтеся наведених нижче вказівок.
•

Пристрій завжди повинен бути під’єднаним до дроту захисного заземлення вашого джерела електроенергії. Під’єднання до захисного заземлення має виконати й перевірити компанія, яка здійснює встановлення. Після монтажу зміни
можуть вносити тільки кваліфіковані електрики.

•

Завжди дотримуйтеся місцевих правил техніки безпеки, які діють у країні, де ви використовуєте зарядний пристрій
Wallbox.

•

Для забезпечення належного живлення зарядний пристрій Mercedes-Benz Wallbox Home має бути захищеним у розподільному щитку вашого будинку за допомогою автоматичного вимикача з характеристикою С (номінальний струм
залежить від параметрів електроживлення та зарядного пристрою Wallbox, але не повинен перевищувати 32 А), після
якого не встановлено інших електричних пристроїв. Завжди дотримуйтеся застосовних національних вимог щодо вибору автоматичного вимикача.

•

Щоб повністю від’єднати зарядний пристрій від електромережі, живлення треба переривати за допомогою розташованого перед ним автоматичного вимикача й внутрішнього ПЗВ.

•

Переконайтеся, що номінальна напруга й номінальний струм пристрою відповідають параметрам місцевої електромережі й що не відбувається перевищення номінальної потужності під час заряджання.

•

Зарядний пристрій не слід установлювати на ділянках з інтенсивним рухом пішоходів. Слід особливо уникати монтажу
вздовж автомагістралей і маршрутів евакуації.

•

Забороняється експлуатувати зарядний пристрій Wallbox в обмеженому просторі. Зокрема, треба переконатися, що
електромобіль можна припаркувати для заряджання на відповідній відстані від зарядного пристрою Wallbox і під’єднати
без натягування зарядного кабелю. Відстань між електромобілем і зарядним пристроєм Wallbox повинна бути не меншою ніж 50 см і не більшою ніж 5 м.

•

У жодному разі не можна вносити будь-які зміни до корпуса або внутрішньої проводки зарядного пристрою Wallbox.
Недотримання цієї вказівки загрожує безпеці, істотно порушує умови гарантії та може призвести до негайного її анулювання.
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Знайомство з пристроєм
Зарядний пристрій Mercedes-Benz Wallbox Home повністю вироблено в Німеччині, він завжди відповідає правилам і нормам щодо заряджання електромобілів, чинним у всій Європі згідно з IEC 61851-1, Режим 3. Див. також розділ «Керівні
документи й стандарти» на стор. 27. Відповідно до власних вимог користувачі можуть вибрати серед варіантів моделей
з низьким значенням потужності заряджання та фіксованим зарядним кабелем із зарядним штекером типу 2, який передбачено для побутового й частково публічного використання.
Ми надаємо максимальне значення безпеці користувача під час виготовлення всіх наших виробів. Для цього зарядний
пристрій Wallbox має внутрішній ПЗВ типу А та вбудовану функцію виявлення струму короткого замикання в колі постійного струму, які у поєднанні із захисними засобами в розподільному щитку вашого будинку й у вашому автомобілі ефективно захищають від короткого замикання, ураження електричним струмом та інших експлуатаційних небезпек.
Зарядний пристрій Wallbox надзвичайно простий у повсякденній експлуатації. Різнобарвний світлодіодний індикатор на
передньому боці зарядного пристрою Wallbox дає змогу будь-коли перевіряти поточний робочий стан. У разі несправності її причину можна визначити за спеціальним кодом несправності, що відображається на різнобарвному світлодіодному індикаторі, не відкриваючи корпус зарядного пристрою Wallbox. Після введення в експлуатацію фахівцем зарядний
пристрій Mercedes-Benz Wallbox Home завжди готовий до заряджання, хоча кожен процес заряджання треба дозволяти
окремо за допомогою вбудованого ключа-марки.

Розпакування та компоненти постачання
Комплект зарядного пристрою Mercedes-Benz Wallbox Home містить низка допоміжних компонентів, потрібних для його
монтажу й належної експлуатації. Тому відразу ж після розпакування перевірте комплектацію.
Компонент

Зарядний пристрій
Wallbox

Кількість

1

Опис

Зарядна станція, що складається з основи корпуса із вбудованим електронним блоком, панелі
внутрішніх електронних компонентів і кришки корпуса
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1

Короткий практичний посібник з указівками щодо техніки безпеки в друкованій формі

1

Набір кріпильних деталей для настінного монтажу, зокрема з шурупами 1 × 4 для ДСП, відповідні їм дюбелі, ключі для ключ-марки (2 шт.), ключі для блокування кришки корпуса (1 шт.),

Οδηγίες ασφαλείας & Συνοπτικό

GR εγχειρίδιο

Artikelnummer: 0301481_c

Монтажний комплект

шаблон для свердління

Якщо після розпакування коробки виявлено нестачу будь-яких компонентів, перелічених вище, зверніться в точку продажу, де було придбано зарядний пристрій Wallbox.

Визначення моделі вашого пристрою
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

Зарядний пристрій Mercedes-Benz Wallbox Home представлено низкою моделей,
механічні й електричні конструкції яких передбачені для різних умов застосування.
Етикетку виробу зі спеціальним номером позначення виробу Mercedes-Benz
розміщено на нижній поверхні зарядного пристрою Wallbox. Для ідентифікації
код моделі (A 000 906 XX XX), а також номінальні параметри електроживлення
(напруга, частота, струм), зазначені під ним, мають першорядне значення.
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Після відкриття кришки корпуса для монтажу буде видно етикетку з додатковою
інформацією про виріб на внутрішній частині заслінки для доступу до ПЗВ, на
якій також указано номер моделі ABL. Використовуючи номер позначення виробу
Mercedes-Benz або номер моделі ABL, завжди перевіряйте перед монтажем, чи
збігається модель вашого зарядного пристрою Wallbox з описаною в цьому
документі. Перелік описуваних у посібнику моделей зарядного пристрою Wallbox
і взаємозв’язок між номерами позначення виробу Mercedes-Benz і номерами
моделі ABL наведено в таблиці нижче.
Номер позначення
виробу Mercedes-Benz

Номер моделі
ABL

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

Під’єднання
до мережі

Версія

230/400 В, 50 Гц

Фіксований зарядний кабель відповідно до стандарту IEC 62196-2, тип 2,

1 або 3 × 32 A

орієнтовно 6 м; вихідна потужність 22 кВт

230 В 50 Гц

Фіксований зарядний кабель відповідно до стандарту IEC 62196-2, тип 2,

1 × 32 A

орієнтовно 6 м; вихідна потужність — 7,2 кВт

ОБЕРЕЖНО!
Інформація та технічні характеристики, що містяться в цьому посібнику, поширюються виключно на моделі, зазначені
в цьому посібнику, і не повинні поширюватися на інші моделі Wallbox. Такі моделі випускаються разом з окремими
посібниками, якщо це потрібно.
Якщо модель вашого зарядного пристрою Wallbox не описано в цьому посібнику, зверніться до місцевої служби технічної підтримки компанії Mercedes-Benz. У такому разі за жодних обставин не здійснюйте монтаж зарядного пристрою
Wallbox, оскільки це може призвести до пошкодження пристрою або травмування з можливим летальним наслідком.

Конструкція зарядного пристрою
Mercedes‑Benz Wallbox Home
Зарядний пристрій Mercedes-Benz Wallbox Home складається з декількох частин.

1

2

3

1 Кришка корпуса
Знімна зовнішня пластмасова кришка, яка кріпиться до основи корпуса за допомогою посадкового виступу (верхній край)
і закривається за допомогою запірного гвинта (нижній край).

2 Панель, що закриває електронні компоненти пристрою
Внутрішня кришка електронного модуля зі вбудованою заслінкою для ручного доступу до ПЗВ.

3 Основа корпуса
Основа зі вбудованим електронним модулем, фіксованим зарядним кабелем із зарядним штекером типу 2 і тримачем
зарядного штекера.
6

Кришка корпуса (детальне зображення)
Вигляд ззаду

Вигляд спереду

4

5
6
4 Пластмасовий виступ і напрямні
Пластмасовий виступ призначено для встановлення кришки корпуса на його основу. Два напрямних штифти забезпечують правильне вертикальне розміщення кришки корпуса.

5 Світлодіодна панель
У цій частині кришки корпуса розміщено різнобарвний світлодіодний індикатор.

6 Запірний паз
Запірний паз призначено для замикання кришки корпуса на його основі за допомогою запірного гвинта.
Панель, що закриває електронні компоненти пристрою (детальне зображення).
Вигляд спереду

7

8

9

7 Отвір для кріплення гвинта M4
Цей отвір використовується для кріплення панелі, що закриває електронні компоненти пристрою, до основи корпуса за
допомогою кріпильного гвинта (M4 × 10).

8 Заслінка для доступу до ПЗВ (пристрою захисного вимикання).
Ця заслінка забезпечує доступ до внутрішнього ПЗВ зарядного пристрою Wallbox.

9 Лінза для різнобарвного світлодіодного індикатора
Через цю лінзу відображається різнобарвний світлодіодний індикатор.
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Основа корпуса (детальне зображення)
Вигляд ззаду

Вигляд спереду

0
q
w
u
e
r
i
t
o
y
0 Паз для кришки корпуса
У цей паз уставляється пластмасовий виступ кришки корпуса 4.

Q Ізоляторні втулки для кабелів передавання даних
Ці ізоляторні втулки ущільнюють отвори для кабелів передавання даних у зоні затискачів основи корпуса. Під’єднання
кабелів передавання даних можливе, зокрема, для пристрою Mercedes-Benz Wallbox Advanced. Див. відповідну інформацію про під’єднання в посібнику щодо монтажу пристрою Mercedes-Benz Wallbox Advanced, який можна завантажити за
посиланням: www.yourwallbox.de/downloads/Mercedes-Benz/Advanced/

W Ізолювальна втулка для кабелю живлення
Ця ізоляторна втулка ущільнює отвір для кабелю живлення в зоні затискачів основи корпуса.

e ПЗВ (пристрій захисного вимикання)
ПЗВ і сусідні затискачі захисного заземлення призначено для під’єднання електроживлення.

r Отвір для кодового поворотного перемикача
Цей отвір забезпечує доступ до кодового поворотного перемикача для установлення максимального зарядного струму
й активування режимів налаштування та тестування (див. стор. 23).

t Отвір для світлодіодного індикатора
Через цей отвір відображається різнобарвний світлодіодний індикатор.

y Запірний гвинт для кришки корпуса
Цей запірний гвинт призначено для замикання кришки корпуса. Ключ до нього також додається.

u Пази під гвинти
Основа корпуса фіксується в потрібному положенні шляхом стикування двох цих пазів із монтажними гвинтами.

i Напрямна кабелю
Цю кабельну напрямну призначено для кабелю живлення накладного монтажу.

o Отвори для гвинтового кріплення
Ці отвори використовуються для фіксування основи корпуса в потрібному положенні за допомогою двох гвинтів після його
стикування з монтажними пазами u.
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Підготовка, монтаж
і введення в експлуатацію
Загальні вимоги до місця монтажу
Ваш зарядний пристрій Mercedes-Benz Wallbox Home електричний, тому до нього висуваються спеціальні вимоги щодо
монтажу в приміщенні або ззовні. Під час вибору місця монтажу треба брати до уваги кілька нюансів.
•

Дотримуйтеся всіх місцевих законів і норм для електричних установок, наприклад щодо протипожежного захисту й запобігання нещасним випадкам.

•

Зарядний пристрій Wallbox треба встановлювати там, де до нього матимуть вільний доступ усі уповноважені на його використання користувачі.

•

Перед зарядним пристроєм Wallbox треба передбачити місце для паркування, щоб
фіксований зарядний кабель пристрою Wallbox завжди діставав до зарядної розетки
електромобіля.

•

Рекомендована висота монтажу становить 120–140 см від підлоги до нижнього краю
корпуса. Рекомендовану висоту можна змінювати вгору або вниз залежно від місцевих
умов. На місці монтажу треба забезпечити достатню циркуляцію повітря, щоб зарядний
пристрій Wallbox охолоджувався під час експлуатації. Завжди стежте за припустимими
робочими температурами (див. «Технічні характеристики» на стор. 25).

мін. 50 см

120–
140 см

•

Для безпечної роботи зарядного пристрою Wallbox з усіх боків його корпуса потрібно
передбачити зазор щонайменше 50 см.

•

Монтажний майданчик повинен мати рівну поверхню, яка забезпечує достатню стійкість
зарядного пристрою Wallbox під час монтажу.

•

Монтажний майданчик для зарядного пристрою Mercedes-Benz Wallbox Home повинен мати розміри не менше
440 × 330 мм (В × Ш). Уся задня поверхня зарядного пристрою Wallbox повинна притискатися до монтажної поверхні.

•

Зазвичай зарядний пристрій Mercedes-Benz Wallbox Home проектується для експлуатації за високих температур навколишнього середовища. Проте треба завжди стежити, щоб не відбувалося перевищення максимальної робочої температури під впливом зовнішніх чинників, наприклад прямого сонячного світла тощо.

•

Зарядний пристрій Wallbox задовольняє вимоги щодо зовнішнього монтажу. Поза приміщенням зарядний пристрій
Wallbox рекомендується встановлювати тільки в критому місці, яке забезпечує достатній захист від впливу погодних умов.

Вимоги до кабелю живлення
Під час електричного монтажу зарядного пристрою Mercedes-Benz Wallbox Home завжди треба брати до уваги зазначені
нижче нормативні документи.
•

Застосовуються всі нормативні вимоги до низьковольтного устаткування відповідно до IEC 60364-1 і IEC 60364-5-52.

•

Модель A0009067408 передбачено для під’єднання та експлуатації за номінальних напруг 230 В (напруга між фазою
та нульовим дротом, одна фаза) або 400 В (напруга між двома фазними дротами, три фази) і частоти 50 Гц. Модель
A0009067508 передбачено для під’єднання та експлуатації за номінальної напруги 230 В (напруга між фазою та нульовим дротом, одна фаза) і частоти 50 Гц.
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•

На місці монтажу має бути можливість використання кабелю живлення достатнього перетину згідно з HD 60364-7-722:2012.
Підведення живлення має бути зарезервовано виключно для зарядного пристрою Wallbox і не повинно використовуватися для живлення інших електричних пристроїв.

•

У разі потреби слід прокласти виділене підведення живлення, призначене виключно для під’єднання зарядного пристрою Wallbox і задовольняє загальні вимоги до прокладання кабелів та інженерних систем будівель.

•

Залежно від потрібної номінальної потужності, можуть знадобитися реєстрація та/або схвалення монтажу зарядного
пристрою Wallbox із боку місцевого оператора мережі електропостачання перед уведенням його в експлуатацію.
Візьміть до уваги правила й регуляторні документи місцевого оператора мережі
електропостачання.

•

Перетин кабелю треба вибирати залежно від потрібної номінальної потужності й
інших параметрів (зокрема, довжини кабелю, матеріалу, способу прокладання тощо).
Затискачі в зарядному пристрої Wallbox призначено для кабелів з перетином від 1,5
до 16 мм2.

•

Кабель живлення можна прокладати вздовж поверхні стіни або під нею (усередині
стіни). Якщо кабель живлення встановлюється на поверхні стіни, то в задній частині
корпуса передбачено кабельну напрямну для спрямування кабелю до зони затискачів
основи корпуса.

•

Підведення живлення зарядного пристрою Wallbox завжди повинне бути захищеним
за допомогою виділеного автоматичного вимикача (номінальний струм залежить від
параметрів електроживлення та зарядного пристрою Wallbox, але не повинен перевищувати 32 А). Завжди дотримуйтеся застосовних національних вимог щодо вибору автоматичного вимикача.

•

Якщо ви хочете вивести зарядний пристрій Wallbox з експлуатації, переведіть розташований перед ним автоматичний
вимикач (у розподільному щитку вашого будинку) і внутрішнє ПЗВ в положення 0 (ВИМК.).

•

Завжди стежте за тим, щоб дотримувалися вимоги щодо монтажу, перелічені в цьому посібнику. Недотримання цих вимог може призвести до тяжких і навіть смертельних травм унаслідок ураження електричним струмом. Крім того, у разі
порушення наведених вказівок належна робота зарядного пристрою Wallbox гарантуватися не може.
ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!
Для досягнення максимальної потужності заряджання зарядного пристрою Wallbox під час монтажу кабелю живлення
треба вибрати перетин, призначений для номінального струму 32 А. Значення максимального зарядного струму (див.
«Режими налаштування та тестування» на стор. 15) також має становити 32 A. Заводський параметр для моделі
A0009067408 — 16 A , а для моделі A0009067508 — 32 A.
ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!
У деяких країнах зазначені вище вимоги відрізняються від потрібних попередніх умов для під’єднання до місцевої
електромережі. У такому разі зарядний пристрій Wallbox треба під’єднувати відповідно до типу під’єднання до мережі
для країни, у якій здійснюється монтаж. Огляд схем під’єднання до мережі, які діють в окремих країнах, викладено на
стор. стор. 30 цього посібника й на веб-сайті www.yourwallbox.de за посиланням:
www.yourwallbox.de/downloads/documents/Mains_Connection_Schemes_Home_Advanced.pdf.

Механічний та електричний монтаж
Після визначення місця монтажу зарядного пристрою Wallbox можна починати механічний монтаж. Для механічного монтажу потрібні такі компоненти:
•

перфоратор або акумуляторний дриль (немає в комплекті);

•

свердло Ø8 мм, придатне для свердління матеріалу стіни (немає в комплекті);

•

шаблон для свердління для моделей зарядного пристрою Wallbox, описаних у цьому посібнику (є в комплекті);

•

викрутки із зіркоподібними шліцами Torx (TX20, TX30) (немає в комплекті);
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•

викрутки VDE з плоскими шліцами (товщина й довжина шліца — 0,5 × 2,5 мм, рекомендована робоча довжина — 80 мм)
(немає в комплекті);

•

канцелярський ніж для різання гумової ізоляторної втулки для вставляння кабелю живлення (немає в комплекті);

•

чотири шурупи 6 × 60 для ДСП для кріплення основи корпуса (є в комплекті);

•

у разі потреби — дюбелі, придатні для матеріалу монтажної поверхні (у комплекті є нейлонові дюбелі 8 × 40);

•

спиртовий рівень, якщо треба (немає в комплекті).
НЕБЕЗПЕЧНО!
Завжди дотримуйтеся 5 золотих правил електричного монтажу.
1. Від’єднайте всі джерела струму.
2. Заблокуйте всі вимикальні пристрої, щоб уникнути випадкового увімкнення.
3. Переконайтеся, що немає напруги.
4. Заземліть і замкніть накоротко.
5. Накрийте або відгородіть сусідні компоненти, що перебувають під напругою.
Перед початком монтажу завжди вимикайте автоматичний вимикач у розподільному щитку вашого будинку, а також
внутрішнє ПЗВ. Також переконайтеся в тому, що автоматичний вимикач і ПЗВ не можуть бути повторно ввімкнені під
час монтажу. В іншому разі є ризик тяжкої та навіть смертельної травми внаслідок ураження електричним струмом!

Щоб установити зарядний пристрій, виконайте описані нижче дії.
1. Переконайтеся, що на бажаному місці монтажу доступний кабель живлення з достатнім перетином. В іншому разі
кабель живлення треба подовжити.

2. Розмістіть шаблон для свердління вертикально на вибраній монтажній
поверхні. У разі потреби використовуйте спиртовий рівень. За допомогою шаблона позначте отвори для свердління.

3. Просвердліть монтажні отвори відповідно до відміток (Ø8 мм). Уставте
постачальні дюбелі для монтажних гвинтів залежно від матеріалу монтажної поверхні.

4. Використовуючи викрутку TX30, уставте два з чотирьох шурупів 6 × 60
для ДСП (є в комплекті) у два верхніх висвердлених отвори й затягніть,
щоб вони виступали зі стіни на 4 мм.

Mercedes-Benz Wallbox Home| Підготовка, монтаж і введення в експлуатацію
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5. Розмістіть зарядний пристрій на робочій поверхні й відкрийте запірний
гвинт на нижньому краї основи корпуса, використовуючи ключ кришки
корпуса, який додається. Потім відкиньте кришку корпуса й зніміть її.
Примітка: захистіть кришку корпуса від подряпин та інших типів зовнішніх пошкоджень. Знімайте захисну плівку з кришки корпуса тільки
безпосередньо перед завершенням монтажу.

6. Використовуйте викрутку TX20, щоб викрутити гвинт M4 у верхній частині зарядного пристрою Wallbox, який використовується для кріплення панелі, що закриває електронні компоненти пристрою, до основи
корпуса, і зніміть цю кришку. Покладіть гвинт у надійне місце, щоб не
загубити.

7. Зробіть виріз в оболонці найбільшої ізоляторної втулки w. Тепер уставте через цей отвір кабель живлення.
Примітка: два отвори меншого діаметра, ущільнені ізоляторними
втулками q, потрібні для під’єднання зовнішнього модуля керування
зарядом, наприклад через пристрій Mercedes-Benz Wallbox Advanced.
Див. відповідну інформацію про під’єднання в посібнику щодо монтажу
пристрою Mercedes-Benz Wallbox Advanced, який можна завантажити за
посиланням:
www.yourwallbox.de/downloads/Mercedes-Benz/Advanced/

8. Повісьте основу корпуса зарядного пристрою Wallbox на місці монтажу.
Угорі задньої частини основи корпуса є два вбудованих пази під гвинти u, які насаджуються на гвинти, установлені під час кроку 4. Тепер
зарядний пристрій Mercedes-Benz Wallbox Home є попередньо встановленим на місці монтажу.

9. Використовуючи викрутку TX30, закріпіть основу корпуса на своєму
місці, уставивши два останніх шурупи для ДСП (є в комплекті) через два
отвори o в нижній частині основи корпуса в дюбелі, установлені під
час кроку 3, і затягніть. Тепер зарядний пристрій Mercedes-Benz Wallbox
Home прикріплено до монтажної поверхні.
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10. Якщо використовується кабель живлення з гнучкими провідниками,
переконайтеся, що оголені кінці (їхня рекомендована довжина — 12 мм)
оснащено обтискними втулками. Відпустіть затискачі внутрішнього ПЗВ,
уставте провідники кабелю живлення у відповідні затискачі й затягніть,
доклавши момент затягування 2,5–3 Н·м. Послідовність під’єднання
дротів показано на рисунку і в таблиці нижче.
Під час затягування затискача L1 завжди перевіряйте правильність
положення провідника, установленого виробником!
Задійте підпружинений механізм затискача захисного заземлення та
під’єднайте до нього провідник захисного заземлення кабелю живлення.

L3

L2

L1

N

PE

Кабель живлення для трифазної моделі A0009067408 треба під’єднати так, як зазначено далі.
Позначення

Колір провідника

Маркування контактних затискачів

Струмонесний провідник фази 1

Коричневий

5 (L1)

Струмонесний провідник фази 2

Чорний

3 (L2)

Струмонесний провідник фази 3

Сірий

1 (L3)

Нейтральний провідник

Синій

N

Захисне заземлення

Жовто-зелений

PE

Кабель живлення для однофазної моделі A0009067508 треба під’єднати так, як зазначено далі.
Позначення

Колір провідника

Маркування контактних затискачів

Струмонесний провідник

Коричневий

5 (L1)

Нейтральний провідник

Синій

N

Захисне заземлення

Жовто-зелений

PE

НЕБЕЗПЕЧНО!
Візьміть до уваги, що електронні компоненти зарядного пристрою Wallbox буде пошкоджено, якщо між струмонесним
провідником L1 і нейтральним провідником докласти напругу понад 250 В.
ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!
Трифазну модель A0009067408 також можна під’єднати й експлуатувати на одній фазі на затискачі 2 (L1). Однак
у цьому разі не буде досягатися номінальна потужність зарядного пристрою Wallbox.
У разі незбалансованого навантаження на електромережу дотримуйтеся місцевих технічних вимог до монтажу. Зарядний пристрій Mercedes-Benz Wallbox Home оснащено функцією контролю симетрії, яку можна активувати за допомогою кодового поворотного перемикача. Додаткову інформацію див. у розділі «Режими налаштування та тестування» на
стор. 15.
Mercedes-Benz Wallbox Home| Підготовка, монтаж і введення в експлуатацію
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ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!
У деяких країнах указівки, викладені в цьому посібнику, відрізняються від потрібних попередніх умов для під’єднання
до місцевої електромережі. У такому разі зарядний пристрій Wallbox треба під’єднувати відповідно до типу під’єднання до мережі для країни, у якій здійснюється монтаж. Огляд схем під’єднання до мережі, які діють в окремих країнах,
викладено на стор. стор. 30 цього посібника й на веб-сайті www.yourwallbox.de за посиланням:
www.yourwallbox.de/downloads/documents/Mains_Connection_Schemes_Home_Advanced.pdf.
ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!
Заводські налаштування зарядного пристрою Mercedes-Benz Wallbox Home задано для таких максимальних зарядних
струмів: 16 A — для моделі A0009067408, 32 A — для моделі A0009067508. Якщо припустимий струм для електричної
мережі будинку або самого кабелю живлення менший, ніж наведені значення, то параметри зарядного струму треба
відповідно скоригувати всередині зарядного пристрою Wallbox до встановлення панелі, що закриває електронні компоненти пристрою, на місце й увести зарядний пристрій в експлуатацію. Докладніше це описано в розділі «Режими
налаштування та тестування» на стор. 15 і далі.
Візьміть до уваги, що в жодному разі не можна перевищувати номінальний струм, зазначений на етикетці виробу й заданий у конфігурації вбудованого ПО.

11. Установіть панель, що закриває електронні компоненти пристрою, на
місце всередину основи корпуса й закріпіть її за допомогою гвинта
M4 × 10.

12. Підвісьте кришку корпуса на верхній край основи корпуса й заблокуйте її за допомогою гайкового ключа кришки корпуса.
Примітка: перш ніж установлювати кришку корпуса на місце, треба
завершити процес введення зарядного пристрою Mercedes-Benz
Wallbox Home в експлуатацію. Прочитайте наступний розділ, щоб
отримати інформацію щодо цієї теми.

Введення зарядного пристрою Wallbox
в експлуатацію
Після механічного й електричного монтажу треба перевірити правильність функціонування зарядного пристрою
Mercedes-Benz Wallbox Home та усунути будь-які несправності.
Щоб увести зарядний пристрій Mercedes-Benz Wallbox Home в експлуатацію, виконайте описані нижче дії.
1. Увімкніть розташований перед зарядним пристроєм автоматичний вимикач у розподільному щитку вашого будинку.
2. Відкрийте заслінку 8, щоб перейти до панелі, яка закриває електронні компоненти пристрою, і також увімкніть внутрішній ПЗВ (зарядний пристрій Wallbox під’єднається до електромережі).
Коли зарядний пристрій Wallbox під’єднається до електромережі, він почне запуск. Це передбачає перевірку внутрішніх
електронних компонентів для забезпечення правильного функціонування.
Порядок внутрішньої перевірки відображається на світлодіодному індикаторі на передній панелі зарядного пристрою
Mercedes-Benz Wallbox Home у такий спосіб.
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Світлодіодний індикатор

Опис
Світлодіодний індикатор миготить один раз білим…
…а потім пульсує синім кольором

Тепер електромобіль можна під’єднати до зарядного пристрою. Початок і припинення процедур заряджання докладно
описано в короткому практичному посібнику (є в комплекті), а також у докладному посібнику з експлуатації зарядного
пристрою Mercedes-Benz Wallbox Home. Докладний посібник з експлуатації можна завантажити, перейшовши за посиланням: www.yourwallbox.de/downloads/Mercedes-Benz/Home/. Також див. посібник з експлуатації електромобіля, який
заряджатиметься від зарядного пристрою Wallbox.
Після правильного введення зарядного пристрою Mercedes-Benz Wallbox Home в експлуатацію встановіть кришку корпуса
на місце й заблокуйте її. Цю операцію описано вище, у кроці 12.
ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!
Щоб завершити введення зарядного пристрою Wallbox в експлуатацію, перевірте всередині нього налаштування
максимального зарядного струму й у разі потреби відрегулюйте її за допомогою кодового поворотного перемикача.
Щоб здійснити остаточну перевірку функціонування зарядного пристрою Wallbox, у режимі тестування перевірте його
контактор на правильність роботи. Режим тестування описано в наступному розділі.

Режими налаштування та тестування
Якщо електромобіль недоступний для введення зарядного пристрою Wallbox в експлуатацію або його тестування, то
функціонування зарядного пристрою Mercedes-Benz Wallbox Home (розмикання контактора, допоміжного контакту CP
і ПЗВ) можна перевірити за допомогою режиму тестування. Також можна змінити заводський параметр максимального
зарядного струму зарядного пристрою Mercedes-Benz Wallbox Home у режимі налаштування, використовуючи кодовий
поворотний перемикач, якщо зарядний струм, який визначається заданим значенням, перевищує припустимий струм
для електричної мережі будинку. Однак за жодних обставин не можна перевищувати номінальний струм, зазначений на
етикетці виробу.
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Для режиму тестування або налаштування можна встановити
кодовий поворотний перемикач в одне з положень, зазначених на кришці навколо отвору. Для цього скористайтеся викруткою VDE з плоским шліцом (0,5 × 2,5 мм). Пояснення цих
положень див. у розділі «Налаштування кодового поворотного
перемикача» на стор. 17.

F 0I I1 2
I

Модуль електронних компонентів зарядного пристрою
Mercedes-Benz Wallbox Home забезпечує доступ до кодового
поворотного перемикача, установленого виробником у положення 0, через отвір ліворуч.

Щоб задати параметри за допомогою кодового поворотного
перемикача, зніміть кришку корпуса й, залежно від робочого
кроку, зніміть або встановіть на місце панель, що закриває
електронні компоненти пристрою (див. кроки 5 і 6, описані
на стор. стор. 12 у розділі «Механічний та електричний
монтаж»).
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НЕБЕЗПЕЧНО!
Після відкриття панелі, що закриває електронні компоненти пристрою, усередині зарядного пристрою Wallbox, а також
на компонентах, яких ви можете торкнутися, можуть бути небезпечні напруги. ЗАВЖДИ вимикайте автоматичний вимикач у розподільному щитку вашого будинку й внутрішній ПЗВ зарядного пристрою Wallbox, перш ніж виконувати дії в
режимі налаштування або тестування.
Завжди дотримуйтеся 5 золотих правил електричного монтажу.
1. Від’єднайте всі джерела струму.
2. Заблокуйте всі вимикальні пристрої, щоб уникнути випадкового увімкнення.
3. Переконайтеся, що немає напруги.
4. Заземліть і замкніть накоротко.
5. Накрийте або відгородіть сусідні компоненти, що перебувають під напругою.
В іншому разі є ризик тяжкої та навіть смертельної травми внаслідок ураження електричним струмом!
Режим тестування
Щоб перевірити функціонування зарядного пристрою Mercedes-Benz Wallbox Home у режимі тестування, виконайте описані нижче дії.
Робочий крок

Стан світлодіодного
індикатора

1. Вимкніть живлення зарядного пристрою Wallbox за допомогою розташованого перед
ним автоматичного вимикача й внутрішнього ПЗВ.
2. Зніміть панель, що закриває електронні компоненти пристрою. Установіть кодовий
поворотний перемикач у положення E (див. таблицю на стор. стор. 17).
3. Установіть панель, що закриває електронні компоненти пристрою, на місце.
Увімкніть живлення зарядного пристрою Wallbox за допомогою розташованого перед
ним автоматичного вимикача й внутрішнього ПЗВ.
4. Тепер зарядний пристрій Wallbox запуститься в режимі тестування. У режимі тестування зарядний струм обмежено до 6 А.
5. Спочатку зарядний пристрій Wallbox здійснюватиме автоматичне самотестування.
•

Якщо під час самотестування виникне несправність, світлодіодний індикатор відобразить код несправності F2. Див. також опис на стор. стор. 20.

•

Якщо внутрішня перевірка не виявляє жодної несправності, перейдіть до кроку 6.
НЕБЕЗПЕЧНО!

Під час режиму тестування до зарядних контактів зарядного пристрою Wallbox прикладаються струми, небезпечні для
життя або кінцівок. У жодному разі не торкайтеся цих контактів і виконуйте подальші дії якомога обережніше. В іншому
разі є ризик тяжкої та навіть смертельної травми внаслідок ураження електричним струмом!
Робочий крок
6. У режимі тестування можна вимірювати напруги на зарядному штекері протягом
120 секунд (див. «Послідовність виконання проводки для типу 2» на стор. 27).
Також можливе вимірювання сигналу контакту CP (частота й тривалість під’єднання,
вимірювання щодо захисного заземлення PE). За 120 секунд функція заряджання
блокується і спрацьовує внутрішнє ПЗВ.
7. Щоб завершити режим тестування, вимкніть живлення зарядного пристрою Wallbox
за допомогою розташованого перед ним автоматичного вимикача й переведіть ПЗВ у
положення 0.
16

Стан світлодіодного
індикатора

120 секунд

Стан світлодіодного
індикатора

Робочий крок
8. Зніміть панель, що закриває електронні компоненти пристрою. Установіть кодовий
поворотний перемикач у положення 0 чи F (заводські параметри для звичайних
операцій заряджання) або в інше положення, якщо хочете експлуатувати зарядний
пристрій за зарядного струму, відмінного від заводського параметра (див. таблицю на
наступній сторінці).
9. Установіть панель, що закриває електронні компоненти пристрою, на місце. Переведіть ПЗВ у положення I. Установіть на місце й заблокуйте кришку корпуса.
10. Увімкніть живлення зарядного пристрою Wallbox за допомогою розташованого перед
ним автоматичного вимикача в розподільному щитку вашого будинку.
11. Під час запуску зарядний пристрій передасть параметри кодового поворотного перемикача й працюватиме, використовуючи зарядний струм, заданий цим перемикачем.
Режим налаштування

Щоб змінити параметри максимального зарядного струму зарядного пристрою Mercedes-Benz Wallbox Home, виконайте
декілька дій.
Стан світлодіодного
індикатора

Робочий крок
1. Вимкніть живлення зарядного пристрою Wallbox за допомогою розташованого перед
ним автоматичного вимикача й внутрішнього ПЗВ.
2. Зніміть панель, що закриває електронні компоненти пристрою. Виберіть потрібний
зарядний струм, установивши кодовий поворотний перемикач у відповідне положення
(див. таблицю на наступній сторінці).
3. Установіть панель, що закриває електронні компоненти пристрою, на місце. Переведіть ПЗВ у положення I. Установіть на місце й заблокуйте кришку корпуса.
4. Увімкніть живлення зарядного пристрою Wallbox за допомогою розташованого перед
ним автоматичного вимикача в розподільному щитку вашого будинку.
5. Під час запуску зарядний пристрій передасть параметри кодового поворотного перемикача й працюватиме, використовуючи зарядний струм, заданий цим перемикачем.
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Налаштування кодового поворотного перемикача
За допомогою кодового поворотного перемикача можна обрати налаштування, що наведені нижче.
Положення

Опис

Пояснення

0

Звичайні операції

Заводський параметр

1

8A

2

10 A

3

13 A

4

16 A

5

20 A

6
7

Параметр максимального зарядного
струму

20 A з визначенням несиметричного навантаження 16 A
30 A

8

30 A з визначенням несиметричного навантаження 16 A

9

30 A з визначенням несиметричного навантаження 20 A

A

32 A

B

32 A з визначенням несиметричного навантаження 16 A

C

32 A з визначенням несиметричного навантаження 20 A

D

Немає функції

E

Режим тестування

F

Звичайні операції

18

—
Для тестування функціональності без електромобіля можна виміряти напругу (контактор замкнуто)
і сигнал зв’язку (CP) на зарядних контактах
Заводський параметр

Пошук та усунення несправностей
Якщо під час роботи зарядного пристрою Mercedes-Benz Wallbox Home виникне несправність, її код відображатиметься
за допомогою різнобарвного світлодіодного індикатора в нижній частині кришки корпуса. Світлодіодний індикатор може…
…миготіти різними кольорами
…пульсувати й миготіти різними кольорами
У наступному розділі описано, як розпізнавати несправності й стани помилок і яких заходів можна вжити для їх усунення.

Експлуатаційні несправності
й способи їх усунення
Для безпечної роботи зарядний пристрій Mercedes-Benz Wallbox Home має бути захищеним за допомогою автоматичного
вимикача в розподільному щитку вашого будинку додатково до внутрішнього ПЗВ. Щоб ужити належних заходів і відновити роботу в разі виникнення несправності, спочатку чітко визначте тип проблеми. Можуть виникати зазначені далі
несправності.
Тип несправності

Можлива причина Пропоноване розв’язання
На зарядний пристрій

Електроживлення вимкнено: перевірте розташований перед зарядним пристроєм автоматичний

Wallbox не подається

вимикач і внутрішнє ПЗВ і в разі потреби знову ввімкніть їх. Якщо це не усуває проблему або вона

електроживлення

періодично виникає знову, зверніться в місцеву службу технічної підтримки компанії Mercedes-Benz

Зарядний пристрій Wallbox Перевірте схему під’єднання до вашої мережі, ознайомившись з оглядом схем під’єднання до мережі,
Світлодіодний індикатор
не працює

не було під’єднано відпо-

чинних в окремих країнах, на стор. стор. 30 цього посібника або на веб-сайті www.yourwallbox.de

відно до типу під’єднання

за посиланням:

до мережі для країни, у

www.yourwallbox.de/downloads/documents/Mains_Connection_Schemes_Home_Advanced.pdf.

якій здійснюється монтаж

У разі потреби змініть схему під’єднання до вашої мережі відповідно до цього огляду

У зарядному пристрої
Wallbox сталося коротке
замикання
Електромобіль не розпізнається

Зарядний пристрій Wallbox треба замінити. У такому разі зверніться в місцеву службу технічної підтримки компанії Mercedes-Benz

Зарядний кабель не-

Вийміть зарядний штекер із розетки електромобіля та вставте його назад. Якщо несправність зберіга-

правильно вставлено в

ється, перевірте зарядний кабель на предмет пошкодження та зверніться в місцеву службу технічної

електромобіль

підтримки компанії Mercedes-Benz
Додаткова інформація щодо кодів несправностей міститься в наступному розділі Перезапустіть про-

Світлодіодний індикатор
показує код несправності

Зарядний пристрій

цес заряджання. Якщо несправність повторюється або виникає постійно, виведіть зарядний пристрій

Mercedes-Benz Wallbox

Wallbox з експлуатації (див. «Виведення пристрою з експлуатації та його повторне введення в експлуа-

Home виявив несправність

тацію» на стор. 23) і вимкніть розташований перед ним автоматичний вимикач. Зверніться в місцеву
службу технічної підтримки компанії Mercedes-Benz.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!
Якщо живлення порушено, виведіть зарядний пристрій Wallbox з експлуатації (див. «Виведення пристрою з експлуатації
та його повторне введення в експлуатацію» на стор. 23) і вимкніть розташований перед ним автоматичний вимикач.
Зверніться в службу технічної підтримки компанії Mercedes-Benz або монтажну організацію.

Коди несправностей та їх усунення
Для візуалізації різних станів несправності різнобарвний світлодіодний індикатор миготить за певними повторюваними
схемами. Взаємозв’язок між візуальним відображенням і несправностями вказано в переліку нижче.
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Відображення

Опис

Несправність F1: головний контактор зарядного пристрою Wallbox
Світлодіодний індикатор миготить один раз чер- не розмикається.
воним кольором, а потім чотири рази зеленим.
Спосіб усунення: зарядний пристрій вимкне внутрішній ПЗВ через 20 секунд після виявлення несправності. Увімкніть
живлення за допомогою ПЗВ усередині зарядного пристрою Wallbox (див. «Перевірка внутрішнього ПЗВ» на стор. 23).
Якщо це не усуває проблему або вона періодично виникає знову, це свідчить про внутрішню несправність, через яку зарядний пристрій треба замінити. Виведіть зарядний пристрій Wallbox із експлуатації (див. «Виведення пристрою з експлуатації та його повторне введення в експлуатацію» на стор. 23) і зверніться в місцеву службу технічної підтримки компанії
Mercedes-Benz.

Відображення

Світлодіодний індикатор миготить один раз
червоним кольором, а потім тричі зеленим і
один раз синім.

Опис
Несправність F2: зарядний пристрій Wallbox виявив внутрішню
несправність.

Спосіб усунення: вимкніть і знову ввімкніть його. Якщо це не усуває проблему або вона періодично виникає знову, це
свідчить про внутрішню несправність, через яку зарядний пристрій треба замінити. Виведіть зарядний пристрій Wallbox із
експлуатації (див. «Виведення пристрою з експлуатації та його повторне введення в експлуатацію» на стор. 23) і зверніться в місцеву службу технічної підтримки компанії Mercedes-Benz.

Відображення

Світлодіодний індикатор миготить один раз
червоним кольором, а потім двічі почергово
зеленим і синім.

Опис
Несправність F3: внутрішній модуль виявлення струму короткого замикання у колі постійного струму виявив струм короткого замикання
в колі постійного струму.

Спосіб усунення: якщо несправність виникає вперше, процес заряджання переривається на 30 секунд і перезапускається автоматично. Якщо несправність миттєво повторюється, процес заряджання переривається без можливості відновлення: новий процес заряджання можливий тільки після від’єднання електромобіля від зарядного пристрою Wallbox.
Якщо несправність повторюється, то, імовірно, в системі заряджання електромобіля є електрична несправність або ж
потрібно перевірити зарядний пристрій Wallbox. Не заряджайте електромобіль і негайно зверніться в місцеву службу
технічної підтримки компанії Mercedes-Benz. Крім того, завжди дотримуйтеся вказівок, викладених у посібнику щодо
експлуатації електромобіля.

Відображення

Світлодіодний індикатор миготить один раз
червоним кольором, а потім один раз зеленим
і тричі синім.

Опис
Несправність F4: зарядний пристрій Wallbox виявив внутрішню
несправність.

Спосіб усунення: вимкніть і знову ввімкніть його. Якщо це не усуває проблему або вона періодично виникає знову, це
свідчить про внутрішню несправність, через яку зарядний пристрій треба замінити. Виведіть зарядний пристрій Wallbox із
експлуатації (див. «Виведення пристрою з експлуатації та його повторне введення в експлуатацію» на стор. 23) і зверніться в місцеву службу технічної підтримки компанії Mercedes-Benz.
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Відображення

Світлодіодний індикатор миготить один раз
червоним кольором, а потім двічі синім.

Опис
Несправність F7: під час заряджання електромобіля потрібна вентиляція.

Спосіб усунення: зарядний пристрій Wallbox автоматично перезапускає процес заряджання кожні 60 секунд. Якщо це
не усуває проблему, зверніться в місцеву службу технічної підтримки компанії Mercedes-Benz. Заряджання електромобілів, які потребують вентиляції під час цього процесу, неможливе за допомогою зарядного пристрою Mercedes-Benz
Wallbox Home.

Відображення

Світлодіодний індикатор миготить один раз
червоним кольором, а потім двічі зеленим.

Опис
Несправність F8: між допоміжним контактом СР і захисним заземленням РЕ було виявлено коротке замикання або вийшов з ладу
інтерфейс зв’язку електромобіля.

Спосіб усунення: зарядний пристрій Wallbox автоматично перезапускає процес заряджання кожні 60 секунд. Якщо
несправність не усунуто, перевірте зарядний кабель на предмет зовнішнього пошкодження. Якщо ознак пошкодження
кабелю немає, перевірте електромобіль і зарядний пристрій Wallbox. Зверніться в місцеву службу технічної підтримки
компанії Mercedes-Benz.

Відображення

Світлодіодний індикатор миготить один раз
червоним кольором, а потім тричі зеленим та
один раз жовтим.

Опис
Несправність F9: модуль контролю електричного струму виявив, що
зарядний струм перевищує заданий максимум.

Спосіб усунення: зарядний пристрій Wallbox автоматично перезапускає процес заряджання кожні 60 секунд. Якщо
несправність не усунуто, перевірте електромобіль і зарядний пристрій Wallbox. Зверніться в місцеву службу технічної
підтримки компанії Mercedes-Benz.

Відображення

Світлодіодний індикатор миготить один раз
червоним кольором, а потім двічі зеленим і
двічі жовтим.

Опис
Несправність F10: пристрій контролю температури фіксує перевищення температури 80 °C всередині корпуса.

Спосіб усунення: пристрій контролю температури перериває процес заряджання.
•

Через 10 хвилин процес заряджання перезапускається автоматично, якщо температура всередині корпуса опуститься
нижче 70 °C.

•

Процес заряджання перезапускається відразу після того, як температура всередині корпуса опуститься нижче 60 °C.

Якщо це не усуває проблему або вона періодично виникає знову, зарядний пристрій треба охолодити та/або ефективніше затінити від сонця на місці монтажу. Якщо це не усуває проблему або вона періодично виникає знову, зарядний
пристрій Wallbox треба перевірити і в разі потреби замінити. Зверніться в місцеву службу технічної підтримки компанії
Mercedes-Benz.
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Відображення

Світлодіодний індикатор миготить один раз
червоним кольором, а потім один раз зеленим
і тричі жовтим.

Опис
Несправність F11: контактор усередині зарядного пристрою Wallbox
не замикається.

Спосіб усунення: зарядний пристрій Wallbox автоматично перезапускає процес заряджання кожні 60 секунд. Якщо
несправність виникає вдруге, процес заряджання перезапускається через 10 хвилин. Якщо це не усуває проблему або
вона періодично виникає знову, це свідчить про внутрішню несправність, через яку зарядний пристрій потрібно замінити.
Виведіть зарядний пристрій з експлуатації (див. «Виведення пристрою з експлуатації та його повторне введення в експлуатацію» на стор. 23) і вимкніть розташований перед ним автоматичний вимикач. Зверніться в місцеву службу технічної
підтримки компанії Mercedes-Benz.

Відображення

Світлодіодний індикатор пульсує зеленим
кольором та один раз блимає синім.

Опис
Несправність F15: пристрій контролю струму виявив, що було перевищено задане максимальне незбалансоване навантаження, і зменшив максимальний зарядний струм.

Спосіб усунення: операції заряджання можна продовжувати, але потужність заряджання буде зниженою. Якщо несправність повторюється, то, імовірно, у системі заряджання електромобіля сталася відмова або потрібно перевірити параметри
максимального незбалансованого навантаження. У разі потреби зверніться в місцеву службу технічної підтримки компанії
Mercedes-Benz. Крім того, завжди дотримуйтеся вказівок, викладених у посібнику щодо експлуатації електромобіля.

Відображення

Світлодіодний індикатор пульсує зеленим
кольором та один раз блимає червоним.

Опис
Несправність F16: Переривається передавання даних до вбудованого пристрою контролю електричного струму. Доки виникає ця
несправність, максимальний зарядний струм обмежено до 10 А.

Спосіб усунення: операції заряджання можна продовжувати, але потужність заряджання буде зниженою. Якщо це не усуває проблему або вона періодично виникає знову, це свідчить про внутрішню несправність, через яку зарядний пристрій
треба замінити. Виведіть зарядний пристрій з експлуатації (див. «Виведення пристрою з експлуатації та його повторне
введення в експлуатацію» на стор. 23) і вимкніть розташований перед ним автоматичний вимикач. Зверніться в місцеву
службу технічної підтримки компанії Mercedes-Benz.

Відображення

Світлодіодний індикатор пульсує зеленим
кольором та один раз блимає червоним.

Опис
Несправність F17: пристрій контролю температури виявив, що
температура всередині корпуса перевищує 60 °C. Максимальний
зарядний струм буде обмежено до 6 А.

Спосіб усунення: операції заряджання можна продовжувати, але потужність заряджання буде зниженою. Якщо це не
усуває проблему або вона періодично виникає знову, зарядний пристрій треба охолодити та/або ефективніше затінити
від сонця на місці монтажу. Якщо це не усуває проблему або вона періодично виникає знову, зарядний пристрій Wallbox
треба перевірити і в разі потреби замінити. Зверніться в місцеву службу технічної підтримки компанії Mercedes-Benz.
ОБЕРЕЖНО!
Якщо зарядний пристрій Wallbox продовжує постійно відображати повідомлення про несправності, виведіть його
з експлуатації (див. «Виведення пристрою з експлуатації та його повторне введення в експлуатацію» на стор. 23)
і зверніться в місцеву службу технічної підтримки компанії Mercedes-Benz. Можливо, перед відновленням процедур
заряджання потрібно здійснити його ремонт.
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Перевірка внутрішнього ПЗВ
Щоб забезпечити безперервну безпечну роботу зарядного пристрою Wallbox, слід вручну тестувати функціональність
внутрішнього ПЗВ раз на 6 місяців. ПЗВ має кнопку, за допомогою якої запускається функція тестування.
ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!
Перед кожною процедурою заряджання внутрішній модуль виявлення струму короткого замикання в колі постійного
струму виконує самотестування: ручна перевірка не потрібна. У разі несправності світлодіодний індикатор відображає
код несправності (див. також стор. стор. 19).
Щоб протестувати ПЗВ, виконайте описані нижче дії.
1. Коли зарядний пристрій буде готовий до роботи, зніміть кришку корпуса за допомогою ключа з комплекту.
2. Відкрийте заслінку в панелі, що закриває електронні компоненти пристрою, для доступу до внутрішніх запобіжних
вимикачів.
3. Знайдіть кнопку з вигравіруваною літерою T або маркуванням Test.
4. Натисніть цю кнопку. Тепер ПЗВ має спрацювати й відкинути свій шарнірний важіль у центральне положення (з’єднання з підведенням живлення переривається).
5. Тепер зовсім вимкніть ПЗВ (положення 0) і знову ввімкніть його, відкинувши шарнірний важіль у положення I.
6. Закрийте заслінку, установіть на місце кришку корпуса й заблокуйте її за допомогою ключа.
НЕБЕЗПЕЧНО!
Якщо ПЗВ не спрацьовує під час тестування (шарнірний важіль у центральному положенні), за жодних обставин не
можна продовжувати експлуатацію зарядного пристрою Wallbox! Виведіть зарядний пристрій Wallbox з експлуатації
і зверніться в місцеву службу технічної підтримки компанії Mercedes-Benz.

Виведення пристрою з експлуатації та його
повторне введення в експлуатацію
У разі потреби можна вивести зарядний пристрій Mercedes-Benz Wallbox Home з експлуатації. Щоб вивести зарядний
пристрій Wallbox з експлуатації, виконайте зазначені нижче дії.
1. Вимкніть автоматичний вимикач, розташований перед зарядним пристроєм (з’єднання з електромережею буде перервано).
2. Відкрийте кришку корпуса зарядного пристрою Wallbox і заслінку в панелі, що закриває електронні компоненти пристрою, для доступу й відкиньте шарнірний важіль ПЗВ у положення 0 (ВИМК.).
3. Завжди дотримуйтеся п’яти золотих правил електричного монтажу!
Тепер за допомогою зарядного пристрою Mercedes-Benz Wallbox Home можна здійснити заряджання, а в разі потреби
його може демонтувати кваліфікований електрик. Якщо ви не хочете демонтувати зарядний пристрій Wallbox, установіть
кришку корпуса на місце, підвісивши її на верхній край основи корпуса, і заблокуйте за допомогою гайкового ключа.
Аби згодом повернути зарядний пристрій Wallbox в експлуатацію, виконайте зазначені далі дії.
1. Зніміть кришку корпуса зарядного пристрою Wallbox, відкрийте заслінку в панелі, що закриває електронні компоненти
пристрою, для доступу й відкиньте шарнірний важіль ПЗВ у положення I.
2. Закрийте заслінку для доступу. Підвісьте кришку корпуса на верхній край основи корпуса й заблокуйте її за допомогою гайкового ключа кришки корпуса.
3. Увімкніть автоматичний вимикач, розташований перед зарядним пристроєм.
Коли зарядний пристрій Mercedes-Benz Wallbox Home буде повторно під’єднано до електромережі, він почне запуск.
Як описано в розділі «Введення зарядного пристрою Wallbox в експлуатацію» на стор. 14, тепер електромобіль можна
під’єднати для заряджання.
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Повернення зарядного пристрою Wallbox
Якщо під час монтажу або подальшої експлуатації ваш зарядний пристрій Wallbox безперервно відображає повідомлення
про несправності або якщо він не функціонує належним чином, зверніться в місцеву службу технічної підтримки компанії
Mercedes-Benz. Якщо несправність усе ж не вдається усунути, зарядний пристрій Wallbox треба замінити. Для цього виведіть зарядний пристрій Wallbox з експлуатації, демонтуйте його, скориставшись послугами кваліфікованого електрика,
і поверніть на ремонт через службу технічної підтримки компанії Mercedes-Benz.
Крім самого зарядного пристрою Wallbox, покладіть у надсилання заповнений документ «Контрольний лист для повернення». Перевірте, щоб уведені дані були правильними й вичерпними, а сам документ був підписаний замовником
і фахівцем з монтажу. В іншому разі зарядний пристрій Wallbox не може бути замінений.
Документ «Контрольний лист для повернення» можна знайти на веб-сайті www.yourwallbox.de за посиланням:
www.yourwallbox.de/downloads/documents/RMA_document_Home_Advanced.pdf.

24

Додаток
Технічні характеристики
Версія

A0009067408

Відповідність
Електроживлення

A0009067508
стандарту IEC 61851-1/61439-7

для живильних кабелів типорозміром до 5 × 16 мм²

для живильних кабелів типорозміром до 3 × 16 мм²

Номінальна напруга

230/400 В

230 В

Номінальний струм

32 A, одно- або трифазний

32 A, однофазний

Номінальна частота
Макс. вихідна потужність
Під’єднання для заряджання
Пристрої захисту кола
Керування / індивідуальне налаштування відповідно
до потреб замовника
Запобіжник перед зарядним пристроєм
Заводське налаштування максимального зарядного
струму
Програмована електронна система

50 Гц
22 кВт

7,2 кВт

Фіксований зарядний кабель із зарядним штекером відповідно до стандарту IEC 62196-2, тип 2, приб. 6 м
ПЗВ типу A, 30 мА і пристрій виявлення струмів короткого замикання в колі постійного струму (DC-RCM),
IΔn d.c., із чутливістю 6 мА
Внутрішній інтерфейс RS485 (інтерфейс для зовнішнього керування заряджанням,
до нього немає доступу користувачам/спеціалістам з установлення)
Автоматичний вимикач із характеристикою С, номінальний струм відповідно до джерела електроживлення
та настройок Wallbox, але не більше ніж 32 А
16 A

32 A
TN-S

Робоча температура

від –30 до 50 °C

Температура зберігання

від –30 до 85 °C

Відносна вологість

від 5 до 95 % (без конденсації)

Клас захисту

I

Клас перенапруги

III

Ступінь забруднення

3

Номінальна напруга пробою ізоляції (Ui)

4 кВ

Номінальна імпульсно-витримана напруга (Uimp)

4 кВ

Номінальне пікове значення припустимого струму
(Ipk)
Номінальний короткочасно припустимий наскрізний
струм (Icw)
Номінальний умовний струм короткого замикання (Icc)
Номінальний коефіцієнт різночасності

6 кА

5 кА
6/10 кА (характеристика спрацьовування C)
1,0

Ступінь захисту (корпус)

IP 55

Ударостійкість

IK08

Розміри (корпус)
Максимальна висота експлуатації

438 × 328 × 170 мм (В × Ш × Г)
≤ 2000 м над рівнем моря

Вага пристрою (нетто)

прибл. 8,5 кг

Вага пристрою (брутто)

прибл. 10 кг
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438

Креслення та розміри в масштабі
Зарядний пристрій Mercedes-Benz Wallbox Home постачається повністю зібраним і перевіреним. На габаритних кресленнях нижче показані розміри корпуса, а також відстані для пазів під гвинти, потрібних для монтажу.
Зарядний пристрій Wallbox із фіксованим зарядним кабелем
План і профіль (усі розміри вказано в міліметрах)

328

438

170

Вигляд ззаду (основа корпуса, усі розміри в міліметрах)

328

227,7

193

193
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Послідовність виконання проводки для типу 2
PE
CP

PP

N

L1

L1

L3

L2/N

CP

CS

L2

PE

Керівні документи й стандарти
Зарядний пристрій Mercedes-Benz Wallbox Home відповідає кільком
PE стандартам і ступеням захисту.
Загальні керівні документи й положення

PP

CP

Керівний документ

Пояснення

2014/35/EU

Директива ЄС щодо низьковольтного електроустаткування

2014/30/EU

Директива ЄС щодо електромагнітної сумісності

2011/65/EU

Директива ЄС про обмеження вмісту шкідливих речовин (RoHS 2)

2012/19/EU

Директива ЄС про відходи електричного й електронного устаткування

ElektroG

Закон про електричні й електронні пристрої

L1

L2

N

L3

Стандарти техніки безпеки
Стандарт

Пояснення

IEC 61851-1: 2017. Ред. 3.0

Системи струмопровідного заряджання електромобілів. Частина 1. Загальні вимоги

IEC/TS 61439-7:2014

Частина 7. Комплектні пристрої спеціального застосування, наприклад, на морі, ділянках для табору, ринкових площах, станціях заряджання електричних транспортних засобів

IEC 61000-6-2:2016

Електромагнітна сумісність (ЕМС). Частина 6-2. Загальні стандарти. Стандарт завадостійкості для промислових обставин

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

Електромагнітна сумісність (ЕМС). Частина 6-3. Загальні стандарти. Стандарт електромагнітної емісії для
житлових, комерційних і легких промислових обставин

IEC 61000-6-7:2014

Електромагнітна сумісність (ЕМС). Частина 6-7. Загальні стандарти. Завадостійкість обладнання, призначеного для роботи в системах, пов’язаних із безпекою (функціональна безпека) на промислових об’єктах

IEC 61851-21-2: 2018. Ред. 1.0

Системи струмопровідного заряджання електромобілів. Частина 21-2. Вимоги ЕМС до зовнішніх систем
струмопровідного заряджання електромобілів
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Класи й ступені захисту
Клас/ступінь захисту

Пояснення
Пристрій відповідає класу захисту 1 IEC.

Ступінь захисту: цілковитий захист від торкання, захист від пилу в шкідливій кількості й легких водяних

IP 55

струменів, спрямованих під будь-яким кутом (DIN EN 60529: 2014-09).

Європейський сертифікат відповідності
й декларація про відповідність
Зарядний пристрій Mercedes-Benz Wallbox Home має знак відповідності європейським стандартам (маркування CE). Декларація про відповідність доступна в електронному вигляді на сайті
www.yourwallbox.de/downloads/documents/Declaration_of_Conformity_Home_Advanced.pdf.

Глосарій і визначення
Нижче пояснюються важливі абревіатури й терміни, використовувані в цьому посібнику.
Абревіатура Пояснення

Значення

DC

Direct Current

Постійний струм

DC-RCM

Direct Current Residual Current Monitor

Пристрій виявлення струмів короткого замикання в колі постійного струму

LED

Light Emitting Diode

Світлодіод

MCB

Miniature Circuit Breaker

Мініатюрний автоматичний вимикач

NHN

Normalhöhennull

Поверхня для відліку висоти над рівнем моря

RCCB

Residual Current Circuit-Breaker

Пристрій захисного вимикання (ПЗВ)

Товарні знаки
Усі товарні знаки, згадані в цьому посібнику, зокрема й ті, які можуть бути захищені третіми сторонами, повинні без
обмежень регулюватися вимогами відповідного застосовного закону про товарні знаки й майновими правами відповідних
зареєстрованих власників.
Усі товарні знаки, торгові назви або назви компаній, указані тут як такі, є або можуть бути товарними знаками або зареєстрованими торговими знаками відповідних власників. Усі права, не зазначені тут у явному вигляді, зберігаються.
Нестача точної ідентифікації торгових знаків, використовуваних у цьому посібнику, не має призводити до висновку, що на
якусь назву не поширюються права третіх сторін.
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Об’єкт інтелектуальної власності
й авторського права
Авторське право © 2021
Версія 1.3, MB-IM_Home-2021-04-14
Усі права збережено.
Будь-яку інформацію, що міститься в цьому посібнику, може бути змінено без попереднього повідомлення, і це не є будьяким зобов’язанням з боку виробника.
Ілюстрації в цьому посібнику не є будь-яким зобов’язанням з боку виробника і можуть зображати конструкцію, що відрізняється від постаченого виробу.
Виробник не несе відповідальності за будь-які збитки та/або пошкодження, спричинені даними або можливою недостовірною інформацією, викладеними в цьому посібнику.
Цей посібник не можна повністю чи частково відтворювати, зберігати в електронному вигляді або іншим чином передавати електронними, електричними, механічними, оптичними, хімічними засобами, шляхом ксерокопіювання або у вигляді
звукозапису без попередньої письмової згоди виробника.

Рекомендації щодо утилізації
Задля охорони довкілля, запобігання забрудненню та поліпшення повторного використання природних ресурсів Європейська комісія випустила директиву (Директива ЄС про відходи електричного й електронного устаткування 2012/19/EC і EAG-VO), згідно з якою електричні та електронні
пристрої слід повертати виробникові для належної утилізації або переробки.
Тому пристрої, позначені так, не можна утилізувати як частину несортованих побутових відходів
у межах Європейського союзу. Щодо належної утилізації зверніться в місцеві органи влади.
Матеріали є вторинною сировиною відповідно до маркування. Повторно використовуючи, переробляючи або іншим чином відновлюючи застарілі пристрої, ви робите важливий внесок у захист
довкілля.
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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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Виробник може внести незначні технічні зміни до пристрою після опублікування цього посібника з монтажу. Це також може призвести до незначних
відмінностей у зовнішньому вигляді виробу. Будь-які колірні відмінності зумовлені процесом друку.
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