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Важне информације
Предговор
Овај приручник описује механичку и електричну инсталацију уређаја Mercedes-Benz Wallbox Home. Радне кораке описане 
у овом приручнику сме вршити само квалификовано стручно особље (механичка инсталација) одн. квалификовани 
електричар (електрична инсталација) који, услед своје стручне обуке, знања и искустава, као и познавања релевантних 
стандарда, могу да процене радне кораке описане у приручнику , изврше их и препознају евентуалне опасности.

Варијанте Mercedes-Benz Wallbox Home могу се јасно препознати преко етикета производа: Ове етикете садрже број 
дела Mercedes-Benz-а (доњa страна споља) и број производа ABL-а (унутрашња страна покривне клапне унутрашњег 
поклопца електронике), али су идентични у погледу техничких спецификација. У сваком случају, пре инсталације 
проверите да ли је ова варијанта описана у овом приручнику!

У овом упутству су описане следеће варијанте Wallbox-ова:

Mercedes-Benz број Број производа ABL
A0009067408 2W22M1
A0009067508 2W72M9

Напомене у вези са овим упутством
Ово упутство документује кораке и поставке неопходне за инсталацију, пуштање у рад и гашење Mercedes-Benz Wallbox 
Home, као и отклањање кварова током рада. Зато су, због брзе и прегледне оријентације, одређени текстови у овом 
приручнику посебно форматирани. 

• Описи који наводе различите еквивалентне опције (као у овом случају) означавају се знаком за набрајање.

• Описи који описују извршавање функције су нумерички приказани и стога дефинишу редослед појединачних радних 
корака.

Обавезно пажљиво прочитајте ово упутство и пратите сва безбедносна упутства наведена у овом упутству.

Све димензије у овом упутству су наведене у милиметрима. По потреби, одговарајућа размера је означена за 
различите слике.

Имајте на уму да се сви технички подаци, спецификације и карактеристике конструкције овог производа могу променити 
без претходне најаве.

Безбедносне напомене у овом упутству
Посебно треба водити рачуна о упозорењима и мерама предострожности које су на следећи начин означене у овом 
приручнику. Симболи имају следеће значење:

ОПАСНОСТ!
Одељци обележени овим симболом указују на електричне напоне који представљају опасност за здравље и живот: 
Непридржавање може довести до озбиљних повреда и смрти. Радње означене овим симболом ни у ком случају не 
смеју да се изврше.

ОПРЕЗ!

Одељци означени овим симболом указују на додатне опасности које могу довести до оштећења уређаја или других 
електричних потрошача. Радње означене овим симболом морају да се изврше уз посебну пажњу.
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НАПОМЕНА!

Одељци означени овим симболом указују на додатне важне информације и посебности, које су неопходне за поуздан 
рад. Радње означене овим симболом треба да се извршавају само по потреби.

Безбедносне напомене на уређају
Даљње безбедносне и радне напомене су дате на налепницама са десне стране и на доњем делу кућишта, као и на 
унутрашњем поклопцу електронике Wallbox-а. Ови симболи имају следеће значење:

ПАЖЊА!
У сваком случају прво прочитајте упутство за употребу из обима испоруке производа Mercedes-Benz Wallbox Home, 
посебно пре него што скинете маску кућишта вашег Wallbox-а.

ПАЖЊА!

Прво у сваком случају прочитајте упутство за инсталацију (овај документ) пре него што уклоните поклопац електронике 
у унутрашњости Wallbox-а.

ОПАСНОСТ!

После отварања кућишта у унутрашњости Wallbox-а, као и на компонентама, које можете да додирнете, могу да 
постоје опасни електрични напони.

Опште безбедносне напомене
Обратите пажњу на следеће тачке:

• Пажљиво прочитајте ово упутство.

• Обратите пажњу на сва упозорења.

• Следите сва упутства.

• Mercedes-Benz Wallbox Home је доступан у различитим верзијама зависно од земље. Проверите на основу ознаке на 
етикети производа на доњој страни Wallbox-а да ли је Wallbox одобрен за инсталацију и рад у вашој земљи.

• Wallbox мора да инсталира квалификовани електричар и да га прикључи и пусти у рад уз узимање у обзир локалних 
прописа и одредаба.

• Mercedes-Benz Wallbox Home поседује интегрисану заштитну склопку за струју квара (FI склопка, у даљем тексту RCCB, 
види такође „Глосар и дефиниције” на страни 26) типа А. Поред тога, варијанте Wallbox-а описане у овом приручнику 
имају интегрисану детекцију једносмерне струје квара како би се осигурала максимална безбедност током рада. 
Међутим, националне и локалне спецификације морају се поштовати у сваком тренутку. Оне могу прописати RCCB са 
другачијим карактеристикама искључивања (на пример тип Б).

• У току одн. након уградње, на свим странама мора постојати минимални размак од 50 цм у односу на Wallbox.

• Користите само додатну опрему коју је Mercedes-Benz предвидео за кућиште и нуди.

• Немојте инсталирати овај Wallbox у непосредној близини текуће или у млазу прскајуће воде: Mercedes-Benz Wallbox 
Home је заштићен од продора воде према IP 55.

• Mercedes-Benz Wallbox Home не сме да ради у областима подложним поплавама.

• Mercedes-Benz Wallbox Home не сме да се инсталира у потенцијално експлозивном окружењу (подручје са опасношћу 
од експлозије).

• Mercedes-Benz Wallbox Home не сме бити облепљен или прекривен другим предметима или материјалима, тако да у 
сваком тренутку има довољно циркулације ваздуха.
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• Не стављајте течности, предмете или контејнере који садрже течности на кућишту.

• Имајте у виду да у зависности од прикљученог возила и/или националних прописа може бити потребна додатна 
заштита од пренапона.

• Имајте на уму да се круто спојени кабл за пуњење Mercedes-Benz Wallbox Home-а током рада не сме продужавати 
помоћу спојница, адаптерских каблова или на други начин.

• Имајте на уму да рад радио одашиљача у непосредној близини Wallbox-а (< 20 cm) може довести до функционалних 
поремећаја и стога га треба избећи.

• Овај уређај није намењен за коришћење од стране особа (укључујући децу) са ограниченим физичким, сензорним 
или менталним способностима или недостатком искуства и/или знања, осим ако их не надзире особа одговорна за 
њихову безбедност или од ње добијају упутства о томе како да користите уређај.

• Деца морају бити надзирана, како се не би играла са уређајем.

• Имајте у виду да Mercedes-Benz Wallbox Home сме да ради и да се инсталира на надморској висини од максимално 
2.000 метара.

Опште напомене о производу
Овај Mercedes-Benz Wallbox Home задовољава тренутно стање и задовољава све постојеће сигурносне захтеве, 
директиве и стандарде. Упутства за безбедност у овом приручнику имају за циљ да обезбеде прописну и безбедну 
инсталацију у циљу потоњег рада. Непридржавање или непоштовање безбедносних упутстава и упутстава у овом 
приручнику може довести до електричног удара, пожара, озбиљних повреда и/или смрти.

Mercedes-Benz Wallbox Home мора да инсталира квалификовани електричар и да га прикључи и пусти у рад уз узимање 
у обзир локалних прописа и одредаба.

Сметње које нарушавају безбедност особа, прикљученог возила или самог уређаја, смеју да отклањају само овлашћени 
електричари.

Ако у Wallbox-у дође до неисправности, прво прочитајте одељке за „Тражење грешке и решења” на страни 18.  
Ако се грешка или сметња и даље јавља и не може да се отклони, обратите се локалној техничком сервису компаније 
Mercedes-Benz.

Нека квалификовани електричар искључи и замени Wallbox или се обратите локалној техничкој служби Mercedes-Benz-а ако:

• је кућиште било механички оштећено,

• је маска кућишта скинута или се више не може причврстити на кућиште,

• очигледно више не постоји адекватна заштита од уласка воде и/или страних тела,

• је трајно спојени кабл за пуњење функционално или видљиво оштећен,

• Wallbox није исправно функционисао или је оштећен на неки други начин.

ОПАСНОСТ!

Ако приметите оштећења кућишта или кабла за пуњење, морате одмах зауставити инсталирање Wallbox-а или ставити ван 
погона већ инсталирани Wallbox преко заштитне склопке проводника прикљученој на кућну инсталацију (у даљем тексту 
MCB, види такође „Глосар и дефиниције” на страни 26) и интегрисаног RCCB-а: У том случају није дозвољено даље 
кориштење зидног Wallbox! Замените Wallbox или контактирајте локални технички сервис компаније Mercedes-Benz!

Напомене о инсталацији
Придржавајте се следећих упутстава за уградњу Mercedes-Benz Wallbox Home:

• Овај уређај мора увек бити повезан са заштитним проводником напајања. Прикључак заштитног проводника врши и 
тестира инсталатер. Након инсталације, измене могу вршити само квалификовани електричари.
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• У сваком тренутку придржавајте се локалних безбедносних прописа за земљу у којој користите Wallbox-а.

• За прописан рад, кабл за напајања Mercedes-Benz Wallbox Home-а у кућној инсталацији мора бити заштићен 
помоћу MCB-а (називна струја у зависности од кабла за напајање и подешавања Wallbox-а, али максимално 32 А) 
са C карактеристиком, иза које није прикључен никакав други потрошач. Приликом избора MCB-а, обавезно се 
придржавајте национално важећих спецификација.

• Да би се Wallbox комплетно одвојио од електричне мреже, довод мора увек бити прекинут преко MCB-а прикљученог 
спреда и интерног RCCB-а.

• Уверите се да су називни напон и струја уређаја у складу са спецификацијама за локалну мрежу и да номинална снага 
током пуњења није прекорачена.

• Wallbox не би требало инсталирати у подручјима у којима људи често ходају. Посебно треба избегавати инсталацију 
дуж пролаза и означених путева за евакуацију. 

• Никада не монтирајте Wallbox у скученим просторима. Посебно се мора обезбедити да се возило у сврху пуњења 
може паркирати на одговарајућој удаљености од Wallbox-а и прикључити на кабл за пуњење без вучног напрезања. 
Растојање између возила и Wallbox-а треба да буде најмање 50 цм до око 5 м.

• Никада немојте правити измене на кућишту или унутрашњем ожичењу Wallbox-а. Непоштовање представља 
безбедносни ризик, фундаментално је у супротности са условима гаранције и може одмах поништити гаранцију.



5Mercedes-Benz Wallbox Home| Упознавање производа 

Упознавање производа
Варијанте Mercedes-Benz Wallbox Home су у целости произведене у Немачкој и поштују све важеће европске стандарде 
и стандарде за пуњење електричних возила у складу са стандардом IEC 61851-1, Mode 3 – у вези с тим прочитајте и 
одељак „Директиве и стандарде” на страни 25. У зависности од потребе, корисник може изабрати између варијанти са 
различитим снагама пуњења и круто спојених каблова за пуњење са утикачем за пуњење типа 2, који су конструисани 
за употребу у приватном или полујавном сектору.

Код свих наших производа обраћамо максималну пажњу на безбедност корисника. Због тога ваш Wallbox нуди интерни 
RCCB типа А и интегрисану детекцију једносмерне струје квара, који заједно са заштитним уређајима ваше кућне 
инсталације и заштитном опремом вашег возила пружа ефикасну заштиту од кратког споја, струјног удара и других 
опасности током рада.

У свакодневној употреби, Wallbox је посебно једноставан за коришћење: Вишебојни ЛЕД дисплеј на предњој страни 
радног стола Wallbox-а чини тренутне услове рада лаким за читање у било ком тренутку. Ако постоји неисправност, 
можете прочитати узрок преко специфичне шифре грешке на вишебојном ЛЕД дисплеју без потребе за отварањем 
кућишта Wallbox-а. Након пуштања у рад од стране стручњака, Mercedes-Benz Wallbox Home је спреман за пуњење 
у било ком тренутку, при чему се процес пуњења евентуално мора посебно одобрити преко интегрисаног прекидача 
са кључем.

Распакивање и обим испоруке
Ваш Mercedes-Benz Wallbox Home се испоручује са различитим компонентама прибора, које су потребне за инсталацију 
и прописни рад. Због тога, одмах након распакивања проверите да ли су следеће компоненте део испоруке:

Компонента Количина Опис

Wallbox 1
Станица за пуњење, која се састоји од леђног лима са интегрисаном јединицом електронике, 
унутрашњим поклопцем електронике и поклопцем кућишта

Mercedes-Benz 

WALLBOX  HHoommee
DE Sicherheitshinweise & Kurzanleitung HR Sigurnosne napomene i kratke upute

EN Safety information & Quick Start Guide PL Wskazówki bezpieczeństwa &
Skrócona instrukcja obsługi

FR Consignes de sécurité & Guide de prise
en main RO Indicaţii de siguranţă & Scurt

îndrumar

IT Avvertenze di sicurezza & brevi
istruzioni RU Указания по технике безопасности &

краткое руководство

NL Veiligheidsinstructies & verkorte hand-
leiding SK Bezpečnostné pokyny & Stručný návod

PT Indicações de segurança e Guia Rápido SI Varnostni napotki in kratka navodila

ES Indicaciones de seguridad & guía rápida CS Bezpečnostní pokyny & zkrácený návod

DK Sikkerhedsanvisninger & Kort
vejledning TR Güvenlik bilgileri ve hızlı başlangıç 

kılavuzu

FI Turvallisuusohjeet & pikaopas HU Biztonsági tudnivalók és rövid 
útmutató

NO Sikkerhetsanvisninger og
hurtigreferanse AR األمان معلومات 

عيرسلا ءدبلا ليلدو

SE Säkerhetsanvisningar och snabbguide ZH 安全信息与
快速入门指南

ET Ohutusjuhised ja lühijuhend JP 安全情報および
クイックスタートガイド

LV Drošības norādījumi un ātro uzziņu
rokasgrāmata KR 안전 정보 및

빠른 시작 설명서

LT
Saugos nurodymai ir trumpas naudojimo 
vadovas

TH �้อมู�เ�ื่อค��ม��อ��ัย��
คู่มือเริ่มต้นฉบับย่อ

BG Указания за безопасност и
кратко ръководство TW 安全資訊及

快速入門指南

GR Οδηγίες ασφαλείας & Συνοπτικό
εγχειρίδιο

Artikelnummer: 0301481_c

Кратко упутство 1 Кратко упутство укључујући безбедносне напомене у штампаном облику

Комплет за монтажу 1
Комплет за монтажу на зид, састоји се од 1 к 4 завртња за иверицу и одговарајућих типлова, 
кључеви за прекидач са кључем (2 ком.), Кључ за маску за забрављивање маске кућишта (1 ком.), 

Шаблон за бушење

Ако после распакивања недостаје једна или више горе наведених компоненти, одмах контактирајте свог продавца, код 
ког сте набавили Wallbox.

Идентификација варијанте производа
Mercedes-Benz Wallbox Home је доступан у разним варијантама, које су механички 
и електрично оптимизоване за различите профиле примене. 

Са доње стране Wallbox-а налази се етикета производа са специфичним 
Mercedes-Benz бројем артикла за Wallbox. Ознака модела (A 000 906 XX XX) и 
вредности за прикључак на мрежу (напон мреже, јачина струје мреже, мрежна 
фреквенција) наведене у наставку посебно су релевантне за идентификацију.

A 000 906 74 08 / 001

IP55 IK08 3Ph ~220-240V 50Hz 32A

2W22M100001

 ~380-415V 

2018-05-30

Produced for: Mercedes-Benz AG, 
Mercedesstr. 120, 70372 Stuttgart, Germany

-30°C to 50°C

Produced by: ABL SURSUM Bayerische Elektrozubehör GmbH & Co. KG, 
Albert-Büttner-Straße 11, 91207 Lauf / Pegnitz, Germany
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Ако скинете маску кућишта ради инсталације, на унутрашњој страни покривне  
клапне RCCB-а налази се додатна етикета производа која алтернативно наводи 
ABL број производа. У сваком случају, пре инсталације проверите помоћу броја 
артикла Mercedes-Benz-а или ABL броја да ли је инсталација ове варијанте 
Wallbox-а описана у овом документу. Списак варијанти Wallbox-а описаних у 
овом документу и веза између Mercedes-Benz броја артикла и ABL броја 
производа могу се наћи у следећој табели. 

Mercedes-Benz 
број 

Број производа 
ABL

Мрежни 
прикључак

Варијанта

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

Круто спојени кабл за пуњење према IEC 62196-2 тип 2, око 6 м;  
снага пуњења 22 кВ

A0009067508 2W72M9
230 V 50 Hz
1 x 32 A

Круто спојени кабл за пуњење према IEC 62196-2 тип 2, око 6 м;  
снага пуњења 7,2 кВ

ОПРЕЗ!

Информације и техничке спецификације у овом упутству специфичне су за варијанте наведене у овом приручнику 
и не могу се пренети на друге моделе Wallbox-а: Ове варијанте могу по потреби бити испоручене са одређеним 
упутствима.
Ако ваша варијанта Wallbox-а није описана у овом приручнику, контактирајте локални технички сервис Mercedes-Benz-а: 
Никако немојте инсталирати Wallbox, пошто то може оштетити Wallbox, узроковати повреду и/или смрт.

Конструкција Mercedes-Benz Wallbox Home-а
Mercedes-Benz Wallbox Home је конструисан на следећи начин:

1 Маска кућишта

Демонтажни пластични спољни поклопац за причвршћивање на задњи омотач кућишта Wallbox-а преко висилице (горња 
ивица) и забрављивање помоћу забравног завртња (доња ивица)

2 Поклопац електронике

Поклопац унутрашњег електронског модула са интегрисаном покривном клапном за ручни приступ RCCB-у (заштитна 
склопка за струју квара)

3 Задњи омотач кућишта

Тело са интегрисаним електронским модулом, круто инсталираним каблом за пуњење са утикачем за пуњење типа 2 и 
прихватом утикача за пуњење

2W220100001
2W22M100001

 2W22M1
 ~220-240V 50Hz 32A
 ~380-415V 2018-05-30

IEC 61439-7 ACSEV
IEC 61851-1

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

-30°C to 50°C, IP55 IK08

1 2 3
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Детаљан приказ маске кућишта

4 Пластична боца и вођице

Пластична боца служи за качење маске кућишта на задњи омотач кућишта. Две водеће чивије осигуравају исправно 
вертикално поравнање маске кућишта.

5 ЛЕД подручје

У овом делу маске кућишта налази се вишебојни ЛЕД индикатор.

6 Прихват браве

Прихват за браву служи за забрављивање маске кућишта преко забравног завртња задњег омотача кућишта.

Детаљан приказ поклопца електронике

7 Отвор за завртањ за причвршћивање M4

Поклопац електронике је преко овог отвора причвршћен на задњи омотач кућишта причврсним завртњем (М4 к 10).

8 Покривна клапна за RCCB (заштитна склопка за струју квара)

Ова покривна клапна нуди приступ RCCB-у у Wallbox-у.

9 Сочиво за вишебојни ЛЕД индикатор

Преко овог сочива приказује се вишебојни ЛЕД индикатор.

Предњи приказ Задњи приказ

4

5

6

Предњи приказ

7

8

9
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Детаљан приказ задњег омотача кућишта

0 Прихват за маску кућишта

У овај прихват се качи пластична боца 4 маске кућишта.

q Проводни бужири водова за податке

Ови проводни бужири заптивају отворе за водове података у подручју прикључка задњег омотача кућишта. 
Прикључивање водова података је нпр. могуће у комбинацији са Mercedes-Benz Wallbox Advanced. Напомене о 
прикључивању можете пронаћи у упутству за уградњу Mercedes-Benz Wallbox Advanced, које се може пронаћи на 
следећем линку: www.yourwallbox.de/downloads/Mercedes-Benz/Advanced/

w Проводни бужир за електрични доводни вод

Овај проводни бужир затвара отвор за електрични доводни вод у подручју прикључака на задњем омотачу кућишта.

e RCCB (заштитна склопка за струју квара)

RCCB и суседни PE терминали се користе за прикључивање електричног напојног вода.

r Отвор за обртни прекидач за кодирање

Овај отвор омогућава приступ обртном прекидачу за кодирање ради подешавања максималне струје пуњења и 
активирања режима подешавања и испитивања (види cтрана 21).

t Отвор за ЛЕД индикатор

Кроз овај отвор приказан је вишебојни ЛЕД индикатор.

y Забравни завртањ за маску кућишта

Овај завртањ затварача се користи за забрављивање маске кућишта. Припадајући кључ бленде садржан је у обиму 
испоруке.

u Прихвати за завртње

Преко два прихвата се задњи омотач кућишта качи на позицији монтирања.

i Вођица кабла

Ова вођица за каблове је предвиђена за довод положен на зид.

o Отвори за спајање завртњима 

Преко оваквих отвора претходно се у прихватима за завртње u закачени задњи омотач кућишта причвршћује на месту 
монтирања са два завртња.

Задњи приказПредњи приказ

o

w

e

u

i
t

y

r

0

q
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Припрема, инсталација и пуштање 
у рад
Опште спецификације за место монтаже
Mercedes-Benz Wallbox Home је електротехнички уређај и стога је предмет посебних захтева за унутрашњу и спољашњу 
уградњу. Када изаберете локацију за монтажу, морате следити следеће тачке:

• Узмите у обзир све локалне прописе за електричне инсталације, нпр. оне за спречавање пожара као и за спречавање 
несрећа.

• Wallbox мора бити монтиран тако да је доступан овлашћеним лицима за руковање.

• Поред тога, потребно је обезбедити паркирни простор испред Wallbox-а, тако да се лако 
може доћи до прикључка за пуњење на возилу са круто спојеним каблом за пуњење 
Wallbox-а.

• Као препоручена висина монтаже се препоручује растојање од 120 до 140 цм од пода 
до доње ивице кућишта: Ова препорука се такође може променити на горе или доле 
у зависности од локалних услова. На месту монтирања мора се осигурати довољна 
циркулација ваздуха, тако да се Wallbox хлади у режиму пуњења: Увек се придржавајте 
дозвољене радне температуре (види „Технички подаци” на страни 23).

• За безбедан рад Wallbox-а, минимално растојање око кућишта мора бити најмање 50 цм. 

• Монтажна површина мора имати равну подлогу која обезбеђује довољно чврстине за 
монтажу Wallbox-а.

• Потребна монтажна површина за Mercedes-Benz Wallbox Home је најмање 440 x 330 mm 
(В x Ш). Задња страна кућишта Wallbox-а мора налегати на монтажну површину целом 
површином. 

• У основи, Mercedes-Benz Wallbox Home је пројектован за рад на високим температурама околине. У сваком случају, се 
међутим мора осигурати да максимална дозвољена радна температура није прекорачена услед спољних утицаја као 
што су директна сунчева светлост и слично.

• Wallbox испуњава захтеве за инсталацију на отвореном. Да би се смањили ефекти запрљања услед временских 
услова, препоручује се монтирање Wallbox-а на отвореном у покривеним просторима. 

Спецификације за довод електричне енергије
Следеће спецификације морају увек бити узете у обзир за електрично прикључивање Mercedes-Benz Wallbox Home:

• Примењују се сви захтеви за изградњу нисконапонских система према IEC 60364-1 и IEC 60364-5-52.

• Модел А0009067408 је предвиђен за прикључивање и рад на номиналном напону од 230 V (фаза-нула, 1-фазно) 
или 400 V (фаза-фаза, 3-фазно) и 50 Hz. Wallbox варијанта А0009067508 је пројектована за прикључивање и рад са 
номиналним напоном од 230 V (фаза-нула, 1-фазно) и 50 Hz.

• Адекватно димензионисани прикључак на електричну мрежу мора према HD 60364-7-722:2012 да буде доступан на 
месту инсталације: Овај прикључак мора бити предвиђен искључиво за Wallbox и не сме да снабдева друге потрошаче 
електричне енергије.

• Опционо, мора да се постави посебан напојни вод који је предвиђен искључиво за прикључивање Wallbox-а и 
испуњава опште услове за спровођење каблова и технику зграде. 

мин. 50 цм

120 до  
140 цм
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• У зависности од жељене снаге прикључка, инсталација Wallbox-а пре пуштања у рад мора бити пријављена одн. 
одобрена од стране локалног оператера мреже електричне енергије. Молимо вас да у ту сврху поштујете локалне 
прописе вашег оператера електричне мреже.

• Попречни пресек кабла мора бити подешен у складу са жељеном снагом прикључка 
и другим аспектима (као што су дужина кабла, материјал проводника, врста 
инсталације, итд.). Прикључне стезаљке у Wallbox су пројектовани за попречни 
пресек проводника од 1,5 mm2 до 16 mm2.

• Напојни вод се произвољно може поставити подзидно или назидно. За назидно 
постављен напојни вод, кућиште са задње стране нуди вођицу за каблове, преко које 
се кабл може водити у прикључни део задњег омотача кућиште.

• Напојни вод за Wallbox мора увек бити осигуран сопственим MCB-ом (номинална 
струја у зависности од напојног вода и подешавања Wallbox-а, али максимално 
32 А). Приликом избора MCB-а, обавезно се придржавајте национално важећих 
спецификација.

• Ако желите да ставите Wallbox ван погона, подесите у кућној инсталацији спред 
прикључени MCB и интегрисани RCCB у положај 0 (Off/искљ.).

• У сваком случају водите рачуна да се следе спецификације за инсталацију дате у овом упутству. Непридржавање или 
непоштовање може довести до озбиљних повреда услед електричног удара па и до смрти. Осим тога, правилан рад 
Wallbox-а не може бити загарантован у случају кршења горе наведених упутстава.

НАПОМЕНА!
Да би се постигла максимална снага пуњења на Wallbox-у, напојни вод Wallbox-а мора бити димензионисан и постављена 
за 32 А. Осим тога, подешавање максималне струје пуњења (види „Режим инсталације и испитивања” на страни 15) 
мора бити постављено на 32 А. Фабричко подешавање максималне струје пуњења је 16 А за варијанту А0009067408 
и 32 А за варијанту А0009067508.

НАПОМЕНА!

У разним земљама, горње спецификације се разликују од захтева за прикључивање на локалну електричну мрежу. 
У том случају, Wallbox мора бити прикључен у складу са одговарајућим начином прикључивања који важи за земљу 
инсталације. Преглед начина прикључивања у зависности од земље можете пронаћи на cтрана 28 у овом упутству 
или на веб страници www.yourwallbox.de под следећим линком:
www.yourwallbox.de/downloads/documents/Mains_Connection_Schemes_Home_Advanced.pdf

Механичка и електрична инсталација
Након што сте одредили локацију монтирања Wallbox-а, можете прво да почнете са механичком инсталацијом. За монтажу 
су вам потребне следеће компоненте:

• Бушилица или акумулаторски завртач (није део обима испоруке)

• Бургија Ø 8 mm за одговарајућу монтажну подлогу (није део обима испоруке)

• Шаблон за бушење варијанти Wallbox-а описаних у упутству (није део обима испоруке)

• Одвијачи са Torx уметцима (ТКС20, ТКС30) (нису део обима испоруке)

• VDE одвијач за завртње с равном главом (дебљина и дужина листа: 0,5 x 2,5 mm, препоручено 80 mm) (није део 
обима испоруке)

• Резач-нож за засецање проводног бужира за електрични напојни вод (није део обима испоруке)

• Четири вијка за иверицу од 6 x 60 за причвршћивање задњег омотача кућишта (укључено у обим испоруке)

• Ако је неопходно: Типлови погодни за монтажну подлогу (укључено у испоруку: најлонски типлови, 8 x 40)

• По потреби либела (није садржана у обиму испоруке)
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ОПАСНОСТ!

У сваком случају се придржавајте 5 правила за безбедност:
1. Активирање
2. Обезбеђивање од поновног укључивања
3. Утврђивање безнапонског стања
4. Уземљивање и кратко спајање
5. Покријте или оградите суседне делове под напоном
У сваком случају, деактивирајте MCB у дистрибуцији зграде и уграђени RCCB пре почетка инсталације. Такође се 
уверите да се MCB и RCCB не могу поново укључити током инсталације. У противном, постоји ризик од тешких 
повреда услед електричног удара па и од смрти!

Поступите на следећи начин, да бисте инсталирали Wallbox:

1. Уверите се да довољно димензионисан напојни вод постоји на жељеној позицији монтирања. У противном мора да се 
постави напојни вод.

2. Поравнајте шаблон за бушење вертикално у односу на монтажну 
површину: Ако је потребно, користите либелу. Обележите рупе за 
бушење помоћу шаблона.

3. Избушите означене рупе за монтажу (Ø 8 mm). У зависности од подлоге 
за монтажу, убаците приложене типлове за завртње за причвршћивање.

4. Помоћу одвијача TX30 заврните две од четири испоручена вијка за 
иверицу од 6 x 60 на удаљености од 4 mm од зида у оба горња отвора.

5. Поставите Wallbox на радну површину и отворите забравни завртањ 
на доњој ивици задњег омотача кућишта помоћу приложеног кључа за 
маску. Затим преклопите маску и скините је. 
 
Примедба: Заштитите маску кућишта од гребања и других спољних 
оштећења. Скините заштитну фолију маске као завршни корак монтаже 
тек непосредно пре завршетка инсталације.
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6. Користећи TX20 одвијач, отпустите завртањ М4 у горњем делу 
Wallbox-а, којим је интерни поклопац електронике причвршћен на 
задњи омотач кућишта и скините поклопац електронике. Чувајте 
завртањ на безбедном месту.

7. Засеците мембрану највећег проводног бужира w: Кроз овај отвор 
сада убаците напојни вод. 
 
Примедба: Два мања, проводним бужирима затворена отвора q 
су неопходна за повезивање са спољашњом контролом пуњења као 
на пример, преко Mercedes-Benz Wallbox Advanced-а. Напомене о 
прикључивању можете пронаћи у упутству за уградњу Mercedes-Benz 
Wallbox Advanced, које се може пронаћи на следећем линку: 
www.yourwallbox.de/downloads/Mercedes-Benz/Advanced/

8. Закачите задњи омотач кућишта Wallbox-а на месту монтирања. Задњи 
омотач кућишта у ту сврху у горњем делу на задњој страни нуди два 
уграђена прихвата за завртње u за завртње уграђене у кораку 4. 
Mercedes-Benz Wallbox Home сада је причвршћен у положају монтаже.

9. Причврстите задњи омотач кућишта тако што ћете два преостала вијка 
за иверицу из обима испоруке кроз оба отвора o у доњем делу 
задњег омотача кућишта помоћу TX30 одвијача заврнути у типлове 
убачене у кораку 3. Mercedes-Benz Wallbox Home је сада чврсто 
монтиран на монтажну површину.

10. Код напајања флексибилним проводницима обезбедите су жиле 
са којих је скинута изолација (препоручено 12 mm) опремљене 
чаурама за завршетке жиле. Отпустите прикључне клеме интегрисаног 
RCCB-а, убаците жиле у одговарајућу клему и затегните напојни вод 
обртним моментом од 2,5 до 3 Nm. Заузетост је приказана у следећој 
илустрацији и табели. 
Када затежете клему L1, увек проверите да ли је проводник који је 
фабрички већ прикључен правилно постављен! 
Активирајте опружни механизам PE клеме и причврстите овде заштитни 
проводник напојног вода.
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Код 3-фазне варијанте A0009067408 се довод прикључује на следећи начин:

Ознака Боја жиле Ознака прикључка

Проводник под напоном фаза 1 Браон 5 (L1)

Проводник под напоном фаза 2 Црно 3 (L2)

Проводник под напоном фаза 3 Сиво 1 (L3)

Неутрални проводник Плаво N

Заштитни проводник Зелено-жуто PE

Код 1-фазне варијанте A0009067508 се довод прикључује на следећи начин:

Ознака Боја жиле Ознака прикључка

Проводник под напоном Браон 5 (L1)

Неутрални проводник Плаво N

Заштитни проводник Зелено-жуто PE

ОПАСНОСТ!

Имајте на уму да ће се електроника вашег Wallbox-а оштетити ако примените напон већи од 250 V између проводника 
L1 и неутралног проводника.

НАПОМЕНА!

На захтев, трофазна варијанта А0009067408 се може повезати и радити једнофазно на клеми 2 (L1): Међутим, у 
овом случају се не постиже називна снага за Wallbox.
У случају несиметричног оптерећења напојне мреже, обратите пажњу на локално важеће техничке услове за 
прикључивање. Mercedes-Benz Wallbox Home је опремљен функцијом надзора симетрије, која се може активирати 
помоћу обртног прекидача за кодирање. Више информација потражите у одељку „Режим инсталације и испитивања” 
на страни 15.

НАПОМЕНА!

У неким земљама спецификације у овом приручнику одступају од услова за прикључивање на локалну електричну 
мрежу. У том случају, Wallbox мора бити прикључен у складу са одговарајућим начином прикључивања који важи за 
земљу инсталације. Преглед начина прикључивања у зависности од земље можете пронаћи на cтрана 28 у овом 
упутству или на веб страници www.yourwallbox.de под следећим линком: 
www.yourwallbox.de/downloads/documents/Mains_Connection_Schemes_Home_Advanced.pdf

PEL1L2L3 N
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НАПОМЕНА!

Mercedes-Benz Wallbox Home је фабрички подешен на максималну струју пуњења од 16 А (варијанта А0009067408) 
одн. 32 А (варијанта А0009067508). Ако струја пуњења која је доступна преко кућне инсталације одн. напојног 
вода, одступа од овог подешавања, у складу са тим морате прилагодити подешавање струје пуњења у Wallbox-у пре 
поновне монтаже поклопца електронике и да затим пустите у рад Wallbox: Овај поступак је описан у одељку „Режим 
инсталације и испитивања” на страни 15.
Имајте на уму да називна струја наведена на етикети производа и конфигурисана у фирмверу никако не сме бити 
прекорачена.

11. Вратите поклопац електронике на задњи омотач кућишта и 
причврстите га одговарајућим завртњем М4 x 10.

12. Закачите маску кућишта на горњој ивици задњег омотача кућишта и 
блокирајте је помоћу приложеног кључа за маску. 
 
Примедба: Пре поновне монтаже маске кућишта, прво морате да 
електрично пустите у рад Mercedes-Benz Wallbox Home – у ту сврху 
прочитајте следећи одељак.

Електрично пуштање у рад
После механичке инсталације и електричног прикључивања, морате утврдити исправно функционисање Mercedes-Benz 
Wallbox Home-а у току рада или отклонити евентуалне кварове.

Да бисте пустили у рад Mercedes-Benz Wallbox Home, поступите на следећи начин:

1. Укључите MCB прикључен спреда у кућној инсталацији.
2. Отворите клапну за руковање 8 интерног поклопца електронике и додатно укључите интерни RCCB (успоставља се 

веза Wallbox-а и струјне мреже).
Када је Wallbox прикључен на електричну мрежу, он покреће поступак иницијализације: Ово укључује испитивање 
интерне електронике како би се обезбедила исправна функционалност. 

Овај процес се документује преко ЛЕД индикатора на предњој страни Mercedes-Benz Wallbox Home-а на следећи начин. 

ЛЕД приказ Опис

ЛЕД једном трепери бело...

...и затим пулсира плаво.

Возило се сада може прикључити ради пуњења. Почетак одн. завршетак поступка пуњења описан је у приложеном 
кратком упутству као и у детаљном упутству за употребу Mercedes-Benz Wallbox Home-а: Детаљно упутство за употребу 
можете да преузмете на веб страници www.yourwallbox.de/downloads/Mercedes-Benz/Home/. Такође обратите 
пажњу на упутство за употребу возила које треба да се пуни преко Wallbox-а.

Пошто је Mercedes-Benz Wallbox Home исправно пуштен у рад, монтирајте маску кућишта и блокирајте је: Овај поступак 
је описан даље горе у кораку 12.
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НАПОМЕНА!
На крају електричног пуштања у рад, мора се проверити подешавање максималне струје напојног вода у Wallbox-у и, 
ако је потребно, подесити преко обртног прекидача за кодирање у Wallbox-у. Да би се на крају проверила функција 
Wallbox-а, у режиму испитивања мора се проверити контактор Wallbox-а. Режим испитивања је описан у следећем 
одељку.

Режим инсталације и испитивања
Ако ниједно возило није доступно током пуштања у рад и током каснијег рада, можете проверити функцију Mercedes-Benz 
Wallbox Home-а (реаговање контактора, CP-а и RCD-а) у режиму испитивања. Поред тога, можете променити фабричку 
поставку максималне струје пуњења Mercedes-Benz Wallbox Home-а у режиму инсталације помоћу интерног обртног 
прекидача за кодирање ако струја пуњења која је доступна преко кућне инсталације одступа од ове поставке. Међутим, 
називна струја наведена на етикети производа никада не сме бити прекорачена.

Електронски модул Mercedes-Benz Wallbox Home-а преко 
отвора са леве стране омогућава приступ обртном прекидачу 
за кодирање, који је фабрички подешен на положај 0.

За режим испитивања и инсталације можете подесити обртни 
прекидач за кодирање помоћу VDE одвијача за завртње 
са равном главом (0.5 x 2.5 mm) на једну од вредности 
приказаних око отвора на поклопцу. Објашњење вредности 
можете да пронађете у одељку „Подешавања за обртни 
прекидач за кодирање“ на страни 17.

Да бисте извршили подешавања користећи обртни прекидач 
за кодирање, морате демонтирати маску кућишта Wallbox-а 
и уклонити или заменити интерни поклопац електронике у 
зависности од конкретног радног корака (погледајте кораке 
5 и 6 на cтрана 11 у одељку „Механичка и електрична 
инсталација“). 

ОПАСНОСТ!

После скидања поклопца електронике у унутрашњости Wallbox-а, као и на компонентама које можете да додирнете, 
могу да постоје опасни електрични напони. У СВАКОМ СЛУЧАЈУ, прво искључите MCB у кућној инсталацији и интерни 
RCCB Wallbox-а пре него што наставите у режиму за инсталацију и испитивање.
У сваком случају се придржавајте 5 правила за безбедност:
1. Активирање
2. Обезбеђивање од поновног укључивања
3. Утврђивање безнапонског стања
4. Уземљивање и кратко спајање
5. Покријте или оградите суседне делове под напоном
У противном, постоји ризик од тешких повреда услед електричног удара па и од смрти!

Режим испитивања

Поступите на следећи начин да бисте проверили функцију Mercedes-Benz Wallbox Home-а у режиму испитивања:

Радни корак Статус ЛЕД-а

1. Искључите струјно напајање Wallbox-а преко MCB-а прикљученог узводно и 
интерног RCCB-а.

2. Скините интерни поклопац електронике. Поставите обртни прекидач за кодирање у 
положај Е (погледајте табелу на cтрана 17).

I
I

IIIII

I
I

I
I I I I I

I

0
1

2 3 4 5 6

7
8

9
A

BCDE
F
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Радни корак Статус ЛЕД-а

3. Монтирајте интерни поклопац електронике. Укључите напајање Wallbox-а преко 
интерног RCCB-а и узводно прикљученог MCB-а. 

4. Wallbox ће сада бити покренут у режиму испитивања. Јачина струје је ограничена на 
6 А у режиму испитивања. 

5. Wallbox прво врши интерно самоиспитивање.

• Ако се појави грешка у самоиспитивању, ЛЕД ће издати грешку F2: У ту сврху 
прочитајте опис на cтрана 19.

• Ако самоиспитивање не даје грешку, идите на корак 6.

ОПАСНОСТ!

У режиму испитивања постоје опасни електрични напони на контактима за пуњење Wallbox-а, што представља 
опасност по здравље и живот: Никад не додирујте ове контакте и поступајте максимално пажљиво код следећих 
радњи. У противном, постоји ризик од тешких повреда услед електричног удара па и од смрти!

Радни корак Статус ЛЕД-а

6. У режиму испитивања можете 120 секунди да вршите мерење напона на утикачу за 
пуњење (види „Заузетост контаката тип2” на страни 25). Поред тога, могуће је 
измерити сигнал на контакту CP (фреквенција и радни циклус, мерење према PE). 
Када протекне 120 секунди, функција пуњења је онемогућена и интегрисани RCCB 
реагује.

 

7. Да бисте изашли из режима испитивања, искључите струјно напајање Wallbox-а 
помоћу узводно прикљученог MCB-а и подесите RCCB у положај 0. 

8. Скините интерни поклопац електронике. Поставите обртни прекидач за кодирање 
у положај 0 или F (фабричко подешавање за нормално пуњење) или у други 
положај ако желите да користите Wallbox са струјом за пуњење која се разликује од 
фабричког подешавања (погледајте табелу на следећој страници).

9. Монтирајте интерни поклопац електронике. Подесите RCCB у положај I. Монтирајте и 
забравите маску кућишта. 

10. Укључите струјно напајање Wallbox-а преко MCB-а узводно прикљученог у кућној 
инсталацији. 

11. Током иницијализације, Wallbox учитава подешавање обртног прекидача за 
кодирање, а затим ради са тамо подешеном струјом пуњења.

Режим инсталације

Да бисте променили подешавања максималне струје пуњења Mercedes-Benz Wallbox Home-а у режиму инсталације, 
урадите следеће:

Радни корак Статус ЛЕД-а

1. Искључите струјно напајање Wallbox-а преко MCB-а прикљученог узводно и интерног 
RCCB-а. 

2. Скините интерни поклопац електронике. Изаберите жељену јачину струје померањем 
обртног прекидача за кодирање у одговарајући положај (погледајте табелу на 
следећој страници).

3. Монтирајте интерни поклопац електронике. Подесите RCCB у положај I. Монтирајте и 
блокирајте маску кућишта.

120 секунди
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Радни корак Статус ЛЕД-а

4. Укључите струјно напајање Wallbox-а преко MCB-а узводно прикљученог у кућној 
инсталацији. 

5. Током иницијализације, Wallbox учитава подешавање обртног прекидача за 
кодирање, а затим ради са тамо подешеном струјом пуњења.

Подешавања за обртни прекидач за кодирање

Следећа подешавања се могу извршити преко обртног прекидача за кодирање:

Позиција Опис функције Објашњење
0 Нормални режим рада Фабричко подешавање

1

Подешавање максималне струје 
пуњења

  8 A

2 10 A

3 13 A

4 16 A

5 20 A

6 20 A са детекцијом неравномерног оптерећења 16 A

7 30 A

8 30 A са детекцијом неравномерног оптерећења 16 A

9 30 A са детекцијом неравномерног оптерећења 20 A

A 32 A

B 32 A са детекцијом неравномерног оптерећења 16 A

C 32 A са детекцијом неравномерног оптерећења 20 A

D без функције -

E Режим испитивања
Мерење напона мреже (укључен контактор), као и комуникација (CP) на контактима за пуњење су 
могући да би се проверила функција без возила

F Нормални режим рада Фабричко подешавање
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Тражење грешке и решења
Ако дође до квара у току рада Mercedes-Benz Wallbox Home-а, то ће бити приказано преко вишебојног ЛЕД индикатора у 
доњем делу маске кућишта. У сврху приказа ЛЕД може да...

...трепери у различитим бојама

...пулсира и трепери у различитим бојама

Следеће поглавље описује како можете детектовати сметње и стања квара и које мере треба да предузмете да бисте их 
отклонили.

Погонске сметње и решења
За безбедан рад, Mercedes-Benz Wallbox Home мора бити заштићен MCB-ом у кућној инсталацији и уграђеним RCCB-ом. 
Да бисте предузели одговарајуће мере у случају квара и обновили рад, прво морате да једнозначно утврдите која врста 
сметње је у питању. Могу се појавити следеће сметње:

Сметња Могући узрок Предлог решења

ЛЕД не функционише.

Wallbox се не напаја 
напоном.

Струјно напајање је прекинуто. Проверите спреда прикључени MCB и интерни RCCB и по потреби 
га(их) поново укључите. Ако се квар и даље јавља или је трајан, обратите се локалном техничком 
сервису компаније Mercedes-Benz.

Wallbox није прикључена 
у складу са одговарајућим 
начином прикљњучивања 
за земљу инсталације.

Проверите начин прикључивања вашег Wallbox-а помоћу прегледа са начинима прикључивања 
зависним од земље, који можете да пронађете на cтрана 28 у овом упутству или на веб страници 
www.yourwallbox.de под следећим линком:  
www.yourwallbox.de/downloads/documents/Mains_Connection_Schemes_Home_Advanced.pdf
По потреби промените начин прикључивања у складу са овим прегледом.

У Wallbox-у постоји интерни 
квар.

Wallbox мора да се замени. У том случају се обратите локалном техничком сервису компаније 
Mercedes-Benz.

Електрично возило се 
не детектује.

Кабл за пуњење није 
исправно утакнут на возилу.

Извадите утикач за пуњење на возилу и поново га утакните: Ако грешка и даље постоји, проверите кабл 
за пуњење у погледу оштећења и контактирајте локални технички сервис компаније Mercedes-Benz.

ЛЕД приказује поруку 
о грешци.

Mercedes-Benz Wallbox 
Home детектује квар.

Додатне информације о порукама грешке можете да пронађете у следећем одељку. Поново покрените 
поступак пуњења: Ако се грешка јавља више пута или трајно, угасите Wallbox (види „Гашење и поновно 
пуштање у рад производа” на страни 22) и искључите спреда прикључени MCB. Контактирајте 
локални технички сервис компаније Mercedes-Benz.

НАПОМЕНА!
Уколико постоји квар на доводу електричне енергије за Wallbox, угасите Wallbox (види „Гашење и поновно пуштање 
у рад производа” на страни 22) и искључите спреда прикључени MCB. Контактирајте локални технички сервис 
компаније Mercedes-Benz или вашег инсталатера.

Стања квара и решења
У сврху приказа стања квара, ЛЕД трепери по специфичној шеми, која се стално понавља. Везу између оптичког приказа 
и кварова можете да пронађете у следећем списку:

Приказ Опис

Квар F1: Заштита у Wallbox-у не отвара.ЛЕД трепери једном црвено а затим четири 
пута зелено.
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Решење: Wallbox искључује RCCB у Wallbox-у 20 секунди после детекције квара. Поново укључите струјно напајање 
преко RCCB-а у Wallbox-у (види „Испитивање интерног RCCB-а” на страни 21). 

Ако се грешка и даље јавља, постоји интерна грешка и Wallbox мора да се замени. Угасите Wallbox (види  
„Гашење и поновно пуштање у рад производа” на страни 22) и контактирајте локални технички сервис компаније 
Mercedes-Benz.

Приказ Опис

Квар F2: Wallbox је утврдио интерну грешку.ЛЕД трепери једном црвено, три пута зелено, а 
затим једном плаво.

Решење: Искључите и поново укључите струјно напајање. Ако се грешка и даље јавља, постоји интерна грешка и Wallbox 
мора да се замени. Угасите Wallbox (види „Гашење и поновно пуштање у рад производа” на страни 22) и контактирајте 
локални технички сервис компаније Mercedes-Benz.

Приказ Опис

Квар F3: Интерни модул једносмерне струје квара сигнализовао је 
једносмерну струју квара.ЛЕД трепери једном црвено а затим два пута 

наизменично зелено и плаво.

Решење: Ако се квар јавља први пут, поступак пуњења се прекида у трајању од 30 секунди, а затим се аутоматски 
рестартује. Ако се грешка поново појави, пуњење се дефинитивно прекида: Поновно пуњење је могуће након искључења 
возила из Wallbox-а. 

Ако се грешка и даље јавља, могуће је да возило има електрични квар у систему пуњења или мора Wallbox да се 
провери. Немојте пунити возило и одмах контактирајте локални технички сервис Mercedes-Benz-а. Осим тога водите 
рачуна о напоменама у упутству за употребу возила.

Приказ Опис

Квар F4: Wallbox је утврдио интерну грешку.ЛЕД трепери једном црвено, једном зелено, а 
затим три пута плаво.

Решење: Искључите и поново укључите струјно напајање. Ако се грешка и даље јавља, постоји интерна грешка и Wallbox 
мора да се замени. Угасите Wallbox (види „Гашење и поновно пуштање у рад производа” на страни 22) и контактирајте 
локални технички сервис компаније Mercedes-Benz.

Приказ Опис

Квар F7: Возило захтева режим пуњења са вентилацијом.
ЛЕД трепери једном црвено а затим два пута 
плаво.

Решење: Wallbox после 60 секунди аутоматски поново покреће пуњење. Ако се грешка и даље јавља, обратите се 
локалном техничком сервису компаније Mercedes-Benz. Пуњење возила која захтевају вентилацију током пуњења није 
могуће код Mercedes-Benz Wallbox Home-а. 
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Приказ Опис

Квар F8: Утврђен је кратки спој између пилот контакта CP и PE 
заштитног проводника или је комуникациони интерфејс возила 
неисправан.ЛЕД трепери једном црвено а затим два пута 

зелено.

Решење: Wallbox после 60 секунди аутоматски поново покреће пуњење. Ако се грешка и даље јавља, проверите кабл 
за пуњење на спољна оштећења. Ако на каблу нема оштећења, возило и Wallbox морају да се провере: У ту сврху се 
обратите локалном техничком сервису компаније Mercedes-Benz.

Приказ Опис

Квар F9: Контролни струјни модул је утврдио да струја пуњења 
прекорачује подешену максималну струју.ЛЕД трепери једном црвено, три пута зелено, 

а затим једном жуто.

Решење: Wallbox после 60 секунди аутоматски поново покреће пуњење. Ако се грешка и даље јавља, возила и Wallbox 
морају да се провере: Контактирајте локални технички сервис компаније Mercedes-Benz.

Приказ Опис

Квар F10: Контрола температуре је у унутрашњости кућишта 
утврдила температуру од преко 80° Целзијуса.ЛЕД трепери једном црвено, два пута зелено, 

а затим два пута жуто.

Решење: Контрола температуре прекида поступак пуњења.

• Поступак пуњења се поново покреће после 10 минута, када температура у кућишту падне испод 70° Целзијуса.

• Поступак пуњења се одмах поново покреће, ако температура у кућишту падне испод 60° Целзијуса. 

Ако се квар јавља више пута или трајно, мора да се обезбеди боље хлађење и/или боља сенка за Wallbox на месту 
инсталације. Ако се грешка и даље јавља, Wallbox мора да се провери и по потреби замени: Контактирајте локални 
технички сервис компаније Mercedes-Benz.

Приказ Опис

Квар F11: Заштита у Wallbox-у не затвара.
ЛЕД трепери једном црвено, једном зелено, а 
затим три пута жуто.

Решење: Wallbox после 60 секунди аутоматски поново покреће пуњење. Ако се квар појави други пут, поступак пуњења 
се поново покреће после 10 минута. Ако квар и даље постоји, у питању је интерни квар и Wallbox мора да се замени: 
Угасите Wallbox (види „Гашење и поновно пуштање у рад производа” на страни 22) и искључите испред прикључени 
MCB. Контактирајте локални технички сервис компаније Mercedes-Benz.

Приказ Опис
Квар F15: Контрола струје је детектовала прекорачење 
конфигурисаног максималног преоптерећења и смањила је 
максималну струју пуњења.ЛЕД пулсира зелено и једном трепери плаво.

Решење: Режим пуњења је и даље могућ, али се смањује снага пуњења. Ако квар и даље постоји, могуће је да возило 
има квар у систему пуњења или мора да се провери подешавање максималног преоптерећења. Контактирајте по потреби 
локални технички сервис компаније Mercedes-Benz. Осим тога водите рачуна о напоменама у упутству за рад возила.
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Приказ Опис
Квар F16: Пренос података до интегрисане контроле струје има 
сметњу. Максимална струја пуњења је у току сметње ограничена на 
10 A.ЛЕД пулсира зелено и једном трепери црвено.

Решење: Режим пуњења је и даље могућ, али се смањује снага пуњења. Ако се квар јавља више пута или је трајан, 
постоји интерна грешка и Wallbox мора да се замени: Угасите Wallbox (види „Гашење и поновно пуштање у рад 
производа” на страни 22) и искључите испред прикључени MCB. Контактирајте локални технички сервис компаније 
Mercedes-Benz.

Приказ Опис
Квар F17: Контрола температуре је у унутрашњости кућишта 
утврдила температуру од преко 60° Целзијуса. Максимална струја 
пуњења се ограничава на 6 A.ЛЕД пулсира зелено и једном трепери црвено.

Решење: Режим пуњења је и даље могућ, али се смањује снага пуњења. Ако се квар јавља више пута или трајно, 
мора да се обезбеди боље хлађење и/или боља сенка за Wallbox на месту инсталације. Ако се грешка и даље 
јавља, Wallbox мора да се провери и по потреби замени: Контактирајте локални технички сервис компаније 
Mercedes-Benz.

ОПРЕЗ!

Ако Wallbox у раду са возилом и даље одн. трајно шаље поруке о грешци, угасите Wallbox (види „Гашење и поновно 
пуштање у рад производа” на страни 22) и контактирајте локални технички сервис компаније Mercedes-Benz. 
Евентуално ће морати да се изврши поправка, пре него што пуњење опет буде могуће.

Испитивање интерног RCCB-а
Да би се осигурао трајно безбедан рад Wallbox-а, морате шестомесечно да ручно проверите функционалност RCCB-а 
интегрисаног у Wallbox-у: RCCB у ту сврху нуди тастер, са којим можете да активирате функцију испитивања.

НАПОМЕНА!

Интерна детекција једносмерне струје квара пре сваког поступка пуњења аутоматски врши самоиспитивање, те стога 
ручно испитивање није неопходно. У случају квара, ЛЕД индикатор приказује одговарајућу шифру треперења (види од 
cтрана 18).

Поступите на следећи начин, да бисте испитали RCCB:

1. У стању спремном за рад Wallbox-а скините маску кућишта са испорученим кључем за маску.
2. Отворите покривну клапну поклопца електронике за интерне заштитне преклопне уређаје.
3. Локализујте тастер са ознаком T одн. натписом Тест.
4. Притисните тастер: RCCB сада мора да реагује и да доведе нагибну ручицу у средњи положај (прикључак на струјну 

мрежу је прекинут).
5. Сада комплетно искључите RCCB (положај 0) и затим је поново укључите, тако што нагибну ручицу померите према 

горе у положај I.
6. Затворите покривну клапну, ставите маску кућишта и забравите је помоћу одговарајућег кључа.

ОПАСНОСТ!

Ако RCCB приликом испитивања не реагује (нагибна ручица у средњем положају), никако не смете да наставите рад 
са Wallbox-ом! Угасите Wallbox и контактирајте технички сервис компаније Mercedes-Benz.



22

Гашење и поновно пуштање у рад производа
По потреби можете да ставите ван погона Mercedes-Benz Wallbox Home. Да бисте угасили Wallbox, поступите на 
следећи начин:

1. Искључите спреда прикључени MCB (веза са електричном мрежом се прекида).
2. Скините маску кућишта Wallbox-а, отворите клапну за руковање поклопца електронике и подесите нагибну ручицу 

RCCB-а у положај 0 (искљ.). 
3. Увек се придржавајте 5 правила за безбедност!
Сада са Mercedes-Benz Wallbox Home не може да се врши пуњење и по потреби га може демонтирати квалификовани 
електричар. Ако не желите да демонтирате Wallbox, поново закачите маску кућишта за горњу ивицу задњег омотача 
кућишта и забравите је испорученим кључем за маску.

Да бисте Wallbox опет пустили у рад у неком каснијем тренутку, поступите на следећи начин:

1. Скините маску кућишта Wallbox-а, отворите клапну за руковање поклопца електронике и подесите нагибну ручицу 
RCCB-а у положај I.

2. Затворите клапну за руковање. Поново закачите маску кућишта за горњу ивицу задњег омотача кућишта и забравите 
је испорученим кључем за маску.

3. Укључите спреда прикључени MCB.
Када је Mercedes-Benz Wallbox Home опет повезан са електричном мрежом, она почиње са иницијализацијом:  
Као што је описано у одељку „Електрично пуштање у рад” на страни 14 , возило може да се прикључи на прикључак 
за пуњење.

Повраћај вашег Wallbox-а
Ако Wallbox у току инсталације или потоњег рада стално шаље поруге о грешци или не функционише прописно, контактирајте 
локални технички сервис компаније Mercedes-Benz. Ако квар и даље не може да се отклони, Wallbox мора да се замени. 
У ту сврху морате да угасите ваш Wallbox, који мора да демонтира квалификовани електричар и затим преко техничког 
сервиса компаније Mercedes-Benz морате да га пошаљете на поправку.

Додатно на Wallbox морате да попуните документ „Списак за проверу код повраћаја“ и приложите га пошиљци. Водите 
рачуна да сви подаци у документу буду исправни и потпуни и да документ буде потписан од стране купца и од стране 
инсталатера. У противном, замена Wallbox-а не може да се изврши.

Документ „Списак за проверу код повраћаја“ можете да пронађете на веб страници www.yourwallbox.de под 
следећим линком: www.yourwallbox.de/downloads/documents/RMA_document_Home_Advanced.pdf
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Додатак
Технички подаци
Варијанта A0009067408 A0009067508

Прописи према IEC 61851-1 / 61439-7

Мрежни прикључак за доводни вод до макс. 5 x 16 mm² за доводни вод до макс. 3 x 16 mm²

Називни напон 230 / 400 V 230 V

Називна струја 32 A, 1- или 3-фазна 32 A, 1-фазна

Називна фреквенција 50 Hz

Снага пуњења, макс. 22 kW 7,2 kW

Прикључак за пуњење Круто спојени кабл за пуњење према IEC 62196-2 тип 2, око 6 м

Заштитни преклопни уређаји RCCB, тип A, 30 mA и електронска детекција једносмерне струје квара DC-RCM, IΔn d.c. ≥ 6 mA

Управљање / параметрирање
интерни RS485 интерфејс (интерфејс за екстерно управљање пуњењем,  

без приступа корисника/инсталатера)

Предосигурач
MCB, C карактеристика, називна струја зависно од напајања и подешавања Wallbox-а,  

али максимално 32 A

Фабричко подешавање за максималну струју 
пуњења

16 A 32 A

Систем уземљења TN-S

Температура околине у току рада -30 до 50°C

Температура складиштења -30 до 85°C

Влажност ваздуха, релативно 5 до 95% (некондензујуће)

Класа заштите I

Категорија пренапона III

Степен запрљаности 3

Референтни напон изолације (Ui) 4 kV

Референтни ударни напон (Uimp) 4 kV

Референтна отпорност на ударну струју (Ipk) 6 kA

Референтна отпорност на краткотрајну струју (Icw) 5 kA

Условна референтна струја кратког споја (Icc) 6/10 kA (карактеристика активације C)

Фактор референтног оптерећења (RDF) 1.0

Тип заштите кућишта ИП 55

Отпорност на удар IK08

Димензије (кућиште) 438 x 328 x 170 mm (В x Ш x Д)

Максимална висина постављања ≤ 2.000 м надморске. висине

Тежина по јединици (нето) око 8,5 kg

Тежина по јединици (бруто) око 10 kg
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Димензиони цртежи и димензије
Mercedes-Benz Wallbox Home испоручују се потпуно монтирани и испитани. Димензије кућишта и растојања прихвата за 
завртње потребне за монтажу су наведени на следећим димензионим цртежима.

Wallbox са интегрисаним напојним каблом

Приказ одозго и са бочне стране (сви подаци у mm)

Приказ са задње стране (задњи омотач кућишта, сви подаци у mm)
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Заузетост контаката тип2

Директиве и стандарде
Mercedes-Benz Wallbox Home испуњавају следеће стандарде и класе заштите:

Опште директиве и закони

Директива Објашњење

2014/35/ЕУ Директива о ниском напону

2014/30/ЕУ Директива о ЕМК

2011/65/ЕУ Директива RoHS 2

2012/19/ЕУ Директива WEEE

ElektroG Закон о електричним и електронским уређајима

Стандарди за безбедност уређаја

Стандард Објашњење

IEC 61851-1: 2017 Ed. 3.0 Кондукциони системи пуњења за електрична возила – део 1: Општи захтеви

IEC/TS 61439-7:2014 Део 7: Комбинације преклопних уређаја за одређене примене попут марина, кампова, тржница, станица за 
пуњење електричних возила

IEC 61000-6-2:2016 Електромагнетна компатибилност (ЕМК) – део 6-2: Основни стручни стандарди – отпорност на сметње за 
индустријска подручја

IEC 61000-6-3:2006+AMD1:2010 Електромагнетна компатибилност (ЕМК) – део 6-3: Основни стручни стандарди – ометајућа емисија за 
стамбена, пословна и комерцијална подручја, као и мале погоне

IEC 61000-6-7:2014 Електромагнетна компатибилност (ЕМК) – део 6-7: Основни стручни стандарди – захтеви у погледу 
сметњи за уређаје и апаратуре, који су предвиђени за извршавање функција у безбедносно релевантним 
системима (функционална безбедност) на индустријским локацијама

IEC 61851-21-2: 2018 Ed. 1.0 Кондукциони системи пуњења за електрична возила – део 21 -2: Захтеви у погледу ЕМК за екстерне 
системе пуњења за електрична возила

L1

L2

CP

PE

N

L3

PP

N

L3

PP

PE

L1

L2

CP

CS

L2/N

PE

CP

L1
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Класе и врсте заштите

Класа/врсте заштите Објашњење

Уређај одговара заштитној класи 1.

ИП 55
Степен заштите уређаја: потпуна заштита од контакта, заштита од прашине у количини која штети и од 
млазне воде из било ког угла (DIN EN 60529: 2014-09)

CE ознака и изјава о усклађености
Mercedes-Benz Wallbox Home носи CE ознаку. Припадајућа изјава о усклађености је у електронском 
облику на 
www.yourwallbox.de/downloads/documents/Declaration_of_Conformity_Home_Advanced.pdf  
доступна за преузимање.

Глосар и дефиниције
У наставку ће бити објашњене важне скраћенице и појмови, који се користе у овом упутству.

Скраћеница Објашњење Значење
DC Direct Current Једносмерна струја 

DC-RCM Direct Current Residual Current Monitor Надзорни уређај за пријављивање једносмерних струја квара 

ЛЕД Light Emitting Diode Светлећа диода

MCB Miniature Circuit Breaker Заштитна склопка проводника

NHN Normalhöhennull Референтна површина за висине изнад нивоа мора (замењује NN/нормалну нулу)

RCCB Residual Current Circuit Breaker Склопка за заштиту од струје квара (FI склопка)

Жиг
Сви брендови и жигови наведени у овом приручнику и евентуално заштићени од стране трећих лица подложни су без 
ограничења одредбама важећег закона о заштити жигова и власничким правима одговарајућих регистрованих власника. 

Сви овде описани жигови, трговачка имена или називи предузећа јесу или могу бити жигови или регистровани жигови 
њихових власника. Сва права која овде нису изричито одобрена, су задржана.

Не може се из недостатка експлицитне ознаке жигова употребљених у овом упутству закључити да је неко име 
ослобођено права трећих лица.

Ауторско право и копирајт
Copyright © 2021

Верзија 1.3, MB-IM_Home-2021-04-14

Сва права задржана.

Сви подаци у овом приручнику подложни су променама без претходне најаве и не представљају обавезу произвођача.
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Све илустрације у овом упутству могу се разликовати од испорученог производа и не подразумевају никакву обавезу од 
стране произвођача.

Произвођач не прихвата никакву одговорност за губитак и/или штету која произилази из података или евентуалне 
погрешне информације у овом приручнику.

Ниједан део овог приручника се не може репродуковати, чувати у систему за проналажење или пренети у било ком 
облику или било којим средствима, укључујући електронска, електрична, механичка, оптичка, хемијска, фотокопирање 
или аудио снимање, без изричитог писменог одобрења произвођача.

Напомене о одлагању на отпад
За очување и заштиту животне средине, спречавање загађења и побољшање рециклаже сировина, 
европска комисија је издала директиву (директива WEEE 2012/19/EУ и EAG-VO) према којој 
електричну и електронску опрему произвођач прима натраг, да би омогућио њено уредно 
одлагање или рециклирање.

Опрема означена овим симболом се стога унутар Европске уније не сме одлагати као 
несортирани комунални отпад: Молимо вас да се код ваших локалних власти информишете о 
прописном одлагању на отпад. 

Радни материјали се у складу са њиховом ознаком могу рециклирати. Са поновном употребом, 
рециклирањем материјала или другим облицима рециклирања старих уређаја, ви дајете значајан 
допринос заштити наше животне средине.
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Mains Connection Schemes

1

Country
Local  
frequency

Local voltage  
(domestic applications)

Phase L1 Phase L2 Phase L3 Neutral 1-ph 3-ph

Albania 50 Hz 230 / 400 V L1 L2 L3 N x

Argentina 50 Hz 220 / 380 V L1 L2 L3 N x

Australia 50 Hz 230 / 400 V
L1 L2 L3 N x

L1 N x

Azerbaijan 50 Hz 220 / 380 V L1 L2 L3 N x

Bahrain 50 Hz 230 / 400 V L1 L2 L3 N x

Bangladesh 50 Hz 220 / 440 V L1 L2 L3 N x

Bosnia an Herzegovina 50 Hz 230 / 400 V L1 L2 L3 N x

Brazil 60 Hz 220 / 440 V L1 N x

Cayman Islands 60 Hz 120 / 240 V L1 L2 x

Chile 50 Hz 220 / 380 V L1 L2 L3 N x

China 50 Hz 127 / 220 V L1 L2 x

Colombia 60 Hz 120 / 240 V L1 L2 x

Eurasian Customs Union 
(Belarus, Kazakhstan, 
Russia)

50 Hz 230 / 400 V L1 L2 L3 N x

Ecuador 60 Hz 120 / 220 V L1 L2 x

Egypt 50 Hz 220 / 380 V L1 L2 L3 N x

French Polynesia (Tahiti) 60 Hz 220 / 380 V L1 L2 x

Hong Kong 50 Hz 220 / 380 V L1 L2 L3 N x

India 50 Hz 230 / 400 V L1 L2 L3 N x

Indonesia 50 Hz 230 / 400 V L1 L2 L3 N x

Israel 50 Hz 230 / 400 V L1 L2 L3 N x

Jamaica 60 Hz 110 / 220V L1 L2 x

Japan 50 / 60 Hz 100 / 200 V L1 L2 x

Jordan 50 Hz 230 / 400 V L1 L2 L3 N x

Kosovo 50 Hz 230 / 400 V L1 L2 L3 N x

Kuwait 50 Hz 240 / 415 V L1 L2 L3 N x

Laos 50 Hz 230 / 400 V L1 L2 L3 N x

Lebanon 50 Hz 230 / 400 V L1 L2 L3 N x

Macau 50 Hz 230 / 400 V L1 L2 L3 N x

Macedonia 50 Hz 230 / 400 V L1 L2 L3 N x

Malaysia 50 Hz 230 / 400 V L1 L2 L3 N x

Mauritius 50 Hz 230 / 400 V L1 L2 L3 N x

Mexico 60 Hz 127 / 220 V L1 L2 x

Montenegro 50 Hz 230 / 400 V L1 L2 L3 N x

Morocco 50 Hz 220 / 380 V L1 L2 L3 N x

2

Country
Local  
frequency

Local voltage  
(domestic applications)

Phase L1 Phase L2 Phase L3 Neutral 1-ph 3-ph

New Zealand 50 Hz 230 / 400 V
L1 L2 L3 N x

L1 N x

Oman 50 Hz 240 / 415 V L1 L2 L3 N x

Pakistan 50 Hz 230 / 400 V L1 L2 L3 N x

Panama 60 Hz 120 / 240 V L1 L2 x

Philippiness 60 Hz 220 / 380 V L1 L2 x

Qatar 50 Hz 240 / 415 V L1 L2 L3 N x

Saudi Arabia 60 Hz 230 / 400 V L1 N x

Serbia 50 Hz 230 / 400 V L1 L2 L3 N x

Singapore 50 Hz 230 / 400 V L1 L2 L3 N x

South Africa 50 Hz 220 - 250 / 380 - 433 V L1 L2 L3 N x

South Korea 60 Hz 220 / 380 V L1 N x

Sri Lanka 50 Hz 230 / 400 V L1 L2 L3 N x

Taiwan 60 Hz 110 / 220 V L1 L2 x

Thailand 50 Hz 220 / 380 V L1 L2 L3 N x

Turkey 50 Hz 230 / 400 V
L1 N x

L1 L2 L3 N x

Ukraine 50 Hz 230 / 400 V L1 L2 L3 N x

United Arab Emirates 50 Hz 230 / 400 V L1 L2 L3 N x

Uruguay 50 Hz 230 / 400 V L1 L2 L3 N x

Vietnam 50 Hz 220 / 380 V L1 L2 L3 N x

Region Country
Local  
frequency

Local voltage  
(domestic applications)

Phase L1 Phase L2 Phase L3 Neutral 1-ph 3-ph

"Europe 

(without Norway and UK)"
50 Hz 230 / 400 V

L1 N x

L1 L2 L3 N x

Norway 50 Hz
230 V L1 L2 x

L1 L2 N x

UK 50 Hz 240 / 415V L1 N x
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Mains Connection Schemes

1

Country
Local  
frequency

Local voltage  
(domestic applications)

Phase L1 Phase L2 Phase L3 Neutral 1-ph 3-ph

Albania 50 Hz 230 / 400 V L1 L2 L3 N x

Argentina 50 Hz 220 / 380 V L1 L2 L3 N x

Australia 50 Hz 230 / 400 V
L1 L2 L3 N x

L1 N x

Azerbaijan 50 Hz 220 / 380 V L1 L2 L3 N x

Bahrain 50 Hz 230 / 400 V L1 L2 L3 N x

Bangladesh 50 Hz 220 / 440 V L1 L2 L3 N x

Bosnia an Herzegovina 50 Hz 230 / 400 V L1 L2 L3 N x

Brazil 60 Hz 220 / 440 V L1 N x

Cayman Islands 60 Hz 120 / 240 V L1 L2 x

Chile 50 Hz 220 / 380 V L1 L2 L3 N x

China 50 Hz 127 / 220 V L1 L2 x

Colombia 60 Hz 120 / 240 V L1 L2 x

Eurasian Customs Union 
(Belarus, Kazakhstan, 
Russia)

50 Hz 230 / 400 V L1 L2 L3 N x

Ecuador 60 Hz 120 / 220 V L1 L2 x

Egypt 50 Hz 220 / 380 V L1 L2 L3 N x

French Polynesia (Tahiti) 60 Hz 220 / 380 V L1 L2 x

Hong Kong 50 Hz 220 / 380 V L1 L2 L3 N x

India 50 Hz 230 / 400 V L1 L2 L3 N x

Indonesia 50 Hz 230 / 400 V L1 L2 L3 N x

Israel 50 Hz 230 / 400 V L1 L2 L3 N x

Jamaica 60 Hz 110 / 220V L1 L2 x

Japan 50 / 60 Hz 100 / 200 V L1 L2 x

Jordan 50 Hz 230 / 400 V L1 L2 L3 N x

Kosovo 50 Hz 230 / 400 V L1 L2 L3 N x

Kuwait 50 Hz 240 / 415 V L1 L2 L3 N x

Laos 50 Hz 230 / 400 V L1 L2 L3 N x

Lebanon 50 Hz 230 / 400 V L1 L2 L3 N x

Macau 50 Hz 230 / 400 V L1 L2 L3 N x

Macedonia 50 Hz 230 / 400 V L1 L2 L3 N x

Malaysia 50 Hz 230 / 400 V L1 L2 L3 N x

Mauritius 50 Hz 230 / 400 V L1 L2 L3 N x

Mexico 60 Hz 127 / 220 V L1 L2 x

Montenegro 50 Hz 230 / 400 V L1 L2 L3 N x

Morocco 50 Hz 220 / 380 V L1 L2 L3 N x

2

Country
Local  
frequency

Local voltage  
(domestic applications)

Phase L1 Phase L2 Phase L3 Neutral 1-ph 3-ph

New Zealand 50 Hz 230 / 400 V
L1 L2 L3 N x

L1 N x

Oman 50 Hz 240 / 415 V L1 L2 L3 N x

Pakistan 50 Hz 230 / 400 V L1 L2 L3 N x

Panama 60 Hz 120 / 240 V L1 L2 x

Philippiness 60 Hz 220 / 380 V L1 L2 x

Qatar 50 Hz 240 / 415 V L1 L2 L3 N x

Saudi Arabia 60 Hz 230 / 400 V L1 N x

Serbia 50 Hz 230 / 400 V L1 L2 L3 N x

Singapore 50 Hz 230 / 400 V L1 L2 L3 N x

South Africa 50 Hz 220 - 250 / 380 - 433 V L1 L2 L3 N x

South Korea 60 Hz 220 / 380 V L1 N x

Sri Lanka 50 Hz 230 / 400 V L1 L2 L3 N x

Taiwan 60 Hz 110 / 220 V L1 L2 x

Thailand 50 Hz 220 / 380 V L1 L2 L3 N x

Turkey 50 Hz 230 / 400 V
L1 N x

L1 L2 L3 N x

Ukraine 50 Hz 230 / 400 V L1 L2 L3 N x

United Arab Emirates 50 Hz 230 / 400 V L1 L2 L3 N x

Uruguay 50 Hz 230 / 400 V L1 L2 L3 N x

Vietnam 50 Hz 220 / 380 V L1 L2 L3 N x

Region Country
Local  
frequency

Local voltage  
(domestic applications)

Phase L1 Phase L2 Phase L3 Neutral 1-ph 3-ph

"Europe 

(without Norway and UK)"
50 Hz 230 / 400 V

L1 N x

L1 L2 L3 N x

Norway 50 Hz
230 V L1 L2 x

L1 L2 N x

UK 50 Hz 240 / 415V L1 N x



После објављивања овог упутства за инсталацију је могуће да дође до малих техничких измена на производу. То евент. може да доведе и до малог 
одступања спољњег изгледа. Евентуалне разлике у боји су последица процеса штампања.

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