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Важна информация
Предговор
Настоящото ръководство описва механичния и електрически монтаж на зарядната станция Mercedes-Benz. Описаните в 
настоящото ръководство работни операции могат да се изпълняват само от квалифициран персонал (механичен монтаж) 
или от квалифициран електротехник (електрически монтаж), които са в състояние въз основа на своето професионално 
обучение, на своите знания и опит, както и познаването на валидните стандарти да преценят, изпълнят описаните работ-
ни операции и разпознаят евентуални опасности.

Вариантите на изпълнение на зарядната станция Mercedes-Benz могат да се разграничат ясно по етикета на продукта на 
зарядната станция: На тези етикети е отбелязан фабричният номер на Mercedes-Benz (долу отвън), както и продуктовият 
номер ABL (върху защитния капак на електрониката вътре), но по отношение на техническите характеристики все пак 
са идентични. Преди монтажа задължително се уверете, че наличният вариант е описан в настоящото ръководство за 
монтаж!

В настоящото ръководство са описани следните варианти на зарядни станции:

Фабричен номер на Mercedes-Benz Продуктов номер ABL
A0009060407 3W11M1
A0009060507 3W22M2

Указания към това ръководство
Настоящото ръководство е включено в обхвата на доставката на зарядната кутия Mercedes-Benz и документира стъпките 
и настройките, които се изискват за монтажа и въвеждането в експлоатация на зарядната кутия, както и за отстраняване 
на неизправности по време на експлоатация. За възможно най-бърза ориентация и максимална прегледност определени 
текстови пасажи в настоящото ръководство са специално форматирани. 

• Описания, които посочват различни еквивалентни опции (както е в настоящия случай), са маркирани чрез маркер за 
списъци от елементи.

• Описания, които указват изпълнението на дадена функция, се се представят чрез последователно номериране и дефи-
ниране на отделните работни стъпки.

Непременно прочетете внимателно настоящото ръководство и спазвайте всички указания за безопасност, посочени в 
това ръководство.

Всички размери в настоящото ръководство са посочени в милиметри. Доколкото това се налага, при различните изобра-
жения са посочени и различни мащаби.

Молим да имате предвид, че всички технически данни, спецификации и конструкционни параметри на продукта могат да 
се променят през предизвестие.

Указания за безопасност в настоящото 
ръководство 
Да се спазват стриктно особено предупредителните указания и предпазни мерки, маркираните по посочения по-долу 
начин. Символите имат следното значение:
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ОПАСНОСТ!

Маркираните с този символ раздели указват електрически напрежения, които представляват опасност за живота: 
Тяхното неспазване може да доведе до тежки наранявания, а дори и до смърт. В никакъв случай да не се изпълняват 
действия, маркирани с този символ.

ВНИМАНИЕ!

Маркираните с този символ раздели указват други опасности, които могат да доведат до щети по самия уред или на 
други електрически консуматори. Действия, маркирани с този символ, да се изпълняват особено добросъвестно.

УКАЗАНИЕ!

Маркираните с този символ раздели указват друга важна информация и особености, изисквани за надеждна експлоа-
тация. Действия, маркирани с този символ, да се изпълняват при необходимост.

Указания за безопасност на самия уред
Върху стикера от дясната страна на корпуса, както и върху намиращия вътре защитен капак на електрониката на зарядна-
та станция се намират други указания за безопасност и експлоатация. Тези символи имат следното значение:

ВНИМАНИЕ
Особено преди да отворите вратата на корпуса на Вашата зарядна станция Mercedes-Benz, първо прочетете внима-
телно ръководството за експлоатация, включено в обхвата на доставката на зарядната станция Mercedes-Benz.

ВНИМАНИЕ

Преди да отстраните защитния капак на електрониката вътре в зарядната страница, прочетете първо ръководството за 
монтаж (настоящия документ).

ОПАСНОСТ!

След отваряне на корпуса е възможно вътре и по компонентите, които докосвате, да има опасни електрически напре-
жения.

Общи указания по безопасност
Спазвайте специално следните препоръки:

• Прочетете внимателно настоящото ръководство.

• Спазвайте всички предупреждения.

• Спазвайте всички инструкции.

• Зарядната станция на Mercedes-Benz е налична в различни изпълнения, специфични за отделните страни. Моля про-
верете чрез маркировката върху фабричната табелка, намираща от долната страна на зарядната станция, дали същата 
е одобрена за монтаж и експлоатация във Вашата страна.

• Зарядната станция трябва да се инсталира, присъедини и въведе в експлоатация от квалифициран електротехник.

• В самата зарядна станция не е предвиден предпазен превключвател (RCCB). Той трябва да бъде включен при инстали-
рането и да бъде предназначен само за захранващия проводник на зарядната станция. Всички описани в настоящия 
документ варианти на зарядни станции на Mercedes-Benz разполагат с интегрирано разпознаване на грешен прав ток, 
поради което по принцип е достатъчно поставянето на RCCB с характеристика на задействане от тип А. Във всеки слу-
чай, обаче, трябва да се спазват специфичните за страната и местните разпореждания. Те могат да предвиждат RCCB 
с други характеристики на задействане (например тип B).
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• По време на монтажа и след това от всички страни следва да се предвиди свободно пространство до зарядната стан-
ция от поне 50 см.

• За работа с уреда използвайте само принадлежности, които са предвидени и се предлагат от Mercedes-Benz.

• Не монтирайте тази зарядна станция в непосредствена близост до течаща вода или водна струя: Зарядната ку-
тия Mercedes-Benz е защитена в достатъчна степен в съответствие с изискванията на класове защита IP54 (модел 
A0009060407) или IP44 (модел A0009060507) срещу капки и пръски вода.

• Зарядната станция на Mercedes-Benz не трябва да се инсталира в зони, застрашени от наводнения.

• Зарядната станция Mercedes-Benz не трябва да се инсталира във взривоопасна среда (взривоопасни зони).

• Зарядната станция на Mercedes-Benz не трябва да се облепва или да се закрива от други предмети или материали, 
така че да се гарантира по всяко време достатъчна циркулация на въздуха около нея.

• Върху корпуса да не се изсипват течности, нито да се поставят предмети или съдове, съдържащи течности.

• Имайте предвид, че в зависимост от присъединения автомобил и/или националните предписания може да се наложи 
допълнителна защита срещу свръхнапрежение.

• Моля обърнете внимание на това, че в някои страни може да се изисква друга характеристика на сработване (напр. от 
тип В) на предварително включения прекъсвач с дефектнотокова защита (токов прекъсвач, наричан по-нататък RCCB 
прекъсвач, вж. също и „Речник и дефиниции“ на страница 26).

• Имайте предвид, че използването на предаватели в непосредствена близост до зарядната станция (< 20 cm) може да 
доведе до функционални неизправности, поради което това трябва да се избягва. 

• Този уред не е предназначен за използване от лица (включително деца) с ограничени физически, умствени или 
сензорни способности или с недостатъчен опит и/или знания, освен ако те се наблюдават от отговарящо за тяхната 
безопасност лице, или са получили от такова лице указания, как трябва да бъде използван уредът.

• Децата трябва да бъдат надзиравани да не си играят с уреда. 

• Имайте предвид, че зарядната станция Mercedes-Benz може да се инсталира и използва на максимална височина от 
2.000 метра над морското равнище.

Общи указания за продукта
Представената тук зарядна кутия Mercedes-Benz отговаря на съвременните изисквания на техниката и е в съответствие 
с валидните днес предписания, директиви и стандарти за техническа безопасност. Указанията за безопасност в насто-
ящото ръководство служат за гарантиране на правилния и сигурен монтаж и последваща експлоатация. Нарушението или 
неспазването на указанията и инструкциите за безопасност в настоящото ръководство могат да доведат до токов удар, 
пожар и/или тежки наранявания, а дори и смърт.

Зарядната станция трябва да се инсталира, присъедини и въведе в експлоатация от квалифициран електротехник в съот-
ветствие с местните предписания и разпоредби. 

Неизправности, които могат да застрашат сигурността на персонала, присъединените електрически консуматори или на 
самия уред, следва да се отстраняват само от оторизирани електротехници

При възникване на неизправност по зарядната станция, първо прочетете разделите за „Диагностика на грешки и начини 
на отстраняване“ на страница 13. Ако дадена грешка или неизправност се появи повторно и не може да бъде отстра-
нена, се обърнете към местния технически сервиз на Mercedes-Benz. 

Свържете се задължително с регионалния технически сервиз на Mercedes-Benz, ако:

• бъдат установени механични повреди по корпуса, 

• ако е отстранена вратата на корпуса или същата не може да се затвори или блокира,

• се установи, че липсва защитата срещу водни пръски и/или чужди тела,

• зарядният контакт или външният заряден кабел са функционално неизправни или имат видими повреди,

• зарядния контакт не функционира правилно или има друг вид повреда.
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ОПАСНОСТ!

Ако установите повреда по корпуса или по зарядния контакт или зарядния кабел, трябва незабавно да прекратите 
монтажа на зарядната станция или да изведете от експлоатация вече инсталираната зарядна кутия чрез предвари-
телно включените в домашната електрическа инсталация линейни защитни изключватели (наричани по-нататък MCB, 
вижте също „Речник и дефиниции“ на страница 26) и RCCB прекъсвача: В този случай е забранено използването 
на зарядната станция! Обърнете се към регионалния технически сервиз на Mercedes-Benz!

Инструкции за монтажа
Спазвайте следните указания за монтаж на Вашата зарядна кутия Mercedes-Benz:

• Този уред трябва винаги да е свързан със защитния проводник на системата за електрозахранване. Връзката със за-
щитния проводник се изгражда и изпитва от монтажника. След инсталирането могат да се предприемат промени само 
от квалифициран електротехник.

• Спазвайте винаги валидните местни предписания за безопасност за страната, в която използвате зарядната станция.

• За правилната експлоатация захранващият кабел за зарядната станция в домашната електрическа инсталация трябва 
да е обезопасен чрез подходящи MCB и RCCB прекъсвачи.

• За да разедините напълно зарядната станция от електрическата мрежа, връзката със захранващия кабел трябва винаги 
да се прекъсва чрез предварително включените MCB и RCCB прекъсвачи.

• Убедете се, че номиналното напрежение и номиналният ток на уреда отговарят на Вашата локална електрическа мре-
жа и че по време на процеса на зареждане не се превишава номиналната мощност. 

• Зарядната станция не трябва да се инсталира в зони, където често минават хора. Да се избягва инсталирането на уре-
да особено по проходни коридори и маркирани аварийни пътища. 

• Никога не монтирайте зарядната станция на тесни пространства. Трябва непременно да се уверите, че автомобилът е 
на подходящо отстояние от зарядната станция за процеса на зареждане и че зарядният кабел може да се свърже с нея 
без да се подлага на прекален опън. Разстоянието между автомобила и зарядната станция трябва да бъде поне 50 см 
и да не превишава 5 м. В зависимост от варианта на изпълнение на зарядната станция (дължина на зарядния кабел) и 
местните дадености се допуска отклонение от тази препоръка.

• В никакъв случай не предприемайте изменения по корпуса или вътрешното окабеляване на зарядната станция. Неиз-
пълнение на тези разпоредби предполага риск, свързан с безопасността и нарушава основно гаранционните условия, 
което може да доведе до незабавно отпадане на гаранцията.
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Подготовка, монтаж и въвеждане в 
експлоатация
Представяне на продукта
Вариантите на изпълнение на зарядната станция Mercedes-Benz се произвеждат изцяло в Германия и отговарят на всички 
валидни в Европа предписания и стандарти относно зареждането на електрически автомобили по стандарта IEC 61851-1, 
Mode 3 – в тази връзка прочетете и раздела за „Директиви и стандарти“ на страница 25. В зависимост от потребности-
те потребителят може да избира между варианти със заряден контакт или фиксирано присъединен заряден кабел, които 
са предвидени за използване в частния или полупубличния сектор.

При всички наши продукти ние поставяме на първо място безопасността на потребителя. Затова Вашата зарядна станция 
разполага с интегрирано разпознаване на грешен прав ток, което осигурява правилно функциониране на включения 
RCCB при възникването на грешен прав ток. В ежедневната употреба зарядната станция се обслужва изключително лес-
но: Работните режими се индикират непрекъснато ясно чрез светодиодите (LED) в долната част на вратата на корпуса. 
Ако възникне функционална неизправност, можете да отчетете причината чрез специфичен, индикиран с LED светоди-
од, код за грешка, без да е необходимо да отваряте корпуса. След въвеждане в експлоатация от специалист зарядната 
станция Mercedes-Benz е в готовност за зареждане по всяко време, като процесът на зареждане трябва да се разреши 
отделно посредством интегрирания прекъсвач, управляван с ключ. 

Разопаковане и обхват на доставка
Обхватът на доставката на зарядната станция Mercedes-Benz включва и различни компоненти на принадлежности, които 
са необходими за монтажа и правилната експлоатация. Ето защо, непосредствено след разопаковането (при необходи-
мост заедно с клиента) проверете дали в обхвата на доставката са включени следните компоненти:

Компоненти Количество Описание

Зарядна станция 1 Зарядна станция, състояща се от пластмасов корпус със затваряща се врата и отделна монтажна плоча

Кратко ръководство 1 Кратко ръководство, включително указания за безопасност в печатен формат

Монтажен комплект 1
Комплект винтове за стенен монтаж, включващ 2 x 4 винта, както и съответни дюбели, триъгълен ключ, ключ за ключалка-
та на прекъсвача (2 бр.), кабелен амортизатор, вкл. винтове (2 бр.), тапи за отворите от задната страна на корпуса (3 бр.)

Ако след разопаковането установите липсата на един или друг от посочените по-горе компоненти, незабавно се свърже-
те с регионалния търговски партньор на Mercedes-Benz.

Идентифициране на вариантите на изпълнение 
на продукта

Зарядната станция Mercedes-Benz се предлага в няколко варианта на 
изпълнение, които са оптимизирани механично или електрически за раз-
лични профили на приложение. 

От долната страна на зарядната станция се намира етикета на продукта 
със специфичния за Mercedes-Benz фабричен номер за зарядната стан-
ция. За идентифицирането особено важни са обозначението на модела 
(A000 906 XX XX) и посочените под него стойности на присъединяване 
към мрежата (напрежение, мрежови ток, мрежова честота).
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Като отворите вратата на корпуса за монтажа, в долната част на намиращия се отзад защитен капак за електрониката 
има още една фабрична табелка, която указва алтернативно продуктовия номер ABL.

Преди монтажа задължително се убедете с помощта на фабричния номер 
на Mercedes-Benz или продуктовия номер ABL, че монтажът на наличната 
Ви версия на зарядна станция е описан в настоящия документ. Специфи-
кация на описаната в настоящия документ версия на зарядна станция и 
съответствието между фабричния номер на Mercedes-Benz и продуктовия 
номер ABL ще намерите на следващата таблица:

 
В настоящото ръководство са описани следните варианти на зарядни станции:

Фабричен номер на 
Mercedes-Benz 

Продуктов номер 
ABL

Присъединяване 
към мрежата

Вариант

A0009060407 3W11M1 230 / 400 V 50 Hz 16 A
Фиксирано присъединен заряден кабел съгласно IEC 62196-2 тип 2, с 
дължина около 6 м; зарядна мощност 11 kW

A0009060507 3W22M2 230 / 400 V 50 Hz 32 A
Интегриран заряден контакт съгласно IEC 62196-2 тип 2 за доставяния 
като опция заряден кабел Mode 3; зарядна мощност 22 kW

ВНИМАНИЕ!

Съдържащата се в настоящото ръководство информация и технически спецификации се отнасят само за посочените в 
настоящото ръководство версии и не би трябвало да се прилага при други модели на зарядната станция: При необхо-
димост тези версии се доставят със специални ръководства.     
Ако наличната Ви версия на зарядна станция не е описана в настоящото ръководство, свържете се с регионалния 
технически сервиз на Mercedes-Benz: В никакъв случай не инсталирайте зарядната станция, тъй като това може да 
доведе до повреда на същата, до наранявания и/или смърт.

Общи предписания за мястото на монтаж
Зарядната станция Mercedes-Benz е електронен уред и като такъв монтажът в затворено и открито пространство следва 
да се осъществява в съответствие с определени предписания. При избора на място за монтаж следва да се спазват 
следните изисквания:

• Спазвайте местните разпоредби за електрически инсталации, за противопожарна защита и 
предотвратяване на аварии.

• Зарядната станция трябва да се монтира така, че да осигурява свободен достъп на оторизира-
ните да я обслужват лица.

• Освен това, пред зарядната станция трябва да се предвиди място за паркиране, така че да се 
гарантира по всяко време достъп до автомобила с интегрирания или с външен заряден кабел.

• Препоръчителната височина на монтаж е разстояние от 120 см до 140 см от земята до 
долния ръб на корпуса: Тази препоръчителна монтажна височина може да се променя нагоре 
или надолу, в зависимост от даденостите на мястото на монтаж. На мястото на монтажа трябва 
да има достатъчна циркулация на въздуха, така че зарядната станция да се охлажда по време 
на зареждане: Спазвайте винаги максимално допустимите работни температури (виж „Техни-
чески данни“ на страница 22).

• Монтажната площ трябва да бъде с равна основа, която да осигурява достатъчна устойчивост 
за монтажа на зарядната станция.

• Необходимата за монтажа на зарядната станция възлиза минимално на 512 x 429 мм (H x B). Монтажната плоча на 
зарядната станция трябва да лежи с цялата си повърхност върху монтажната площ. 

3W22M200001

120 -  
140 cm
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• За гарантиране на надеждна експлоатация на зарядната станция от всички страни около корпуса трябва да има от-
стояние от 50 см. 

• Принципно зарядната станция Mercedes-Benz е предназначена за експлоатация при високи температури на околната 
среда. Във всички случай, обаче, трябва да се гарантира, че не се превишава максимално допустимата работна темпе-
ратура в резултат на външни влияния като директно слънчево лъчение.

• Зарядната станция изпълнява условията за монтаж на открито. За да се намали до минимум замърсяването поради атмос-
ферните влияния се препоръчва, когато зарядната станция се монтира на открито, на мястото на монтаж да има покрив. 

Предписания за електрозахранващата линия
За електрическото присъединяване на зарядната станция Mercedes-Benz трябва задължително да се спазват следните 
предписания:

• Важат всички предписания за изграждане на съоръжения за ниско напрежение съгласно стандарти IEC 60364-1 и IEC 
60364-5-52.

• Моделите A0009060407 и A0009060507 са предназначени за мрежово напрежение от 230 V (фаза нула) или 400 V 
(фаза-фаза) 50 Hz. 

• В съответствие с изискванията на стандарт HD 60364-7-722:2012 (вижте също „Директиви и стандарти“ на страница 
25) на мястото на монтажа трябва да има достатъчно оразмерено присъединяване към електрическата мрежа: Това 
присъединяване трябва да е предвидено само за зарядната станция и да не се използва за захранване и на други 
електрически консуматори.

• При необходимост трябва да се положи нов захранващ кабел, който да е предвиден само за присъединяването на 
зарядната станция и който да отговаря на общите предписания за прокарване на проводници и за инженерни системи 
на здания и съоръжения. 

• Според желаната присъединителна мощност монтажът на зарядната станция трябва да се регистрира в местната 
електрическа компания или да бъде одобрена от същата преди въвеждането в експлоатация. В тази връзка спазвайте 
местните предписания на Вашата електрическа компания.

• Напречното сечение на проводника трябва да отговаря на желаната присъединителна мощност и на други изисквания 
(като дължина на проводника, материал на проводника, начин на полагане и др.). Присъединителни клеми в зарядната 
станция са проектирани за напречно сечение на проводник до 16 мм2.

• Захранващият кабел може да бъде с открит монтаж или с монтаж под мазилката: Монтажната плоча е подготвена за 
прокарване на проводник отгоре, както и откъм обратната страна.

• Включването на зарядната станция трябва да става винаги през собствени MCB и RCCB (минимум от тип A): При избо-
ра на MCB и RCCB непременно взимайте предвид национално валидните предписания. Те могат да предвиждат RCCB 
с други характеристики на задействане (например тип B). 

• Зарядната станция не предлага разрешителен включвател/изключвател: Ако желаете да изведете зарядната станция 
от експлоатация, предварително включените в домашната електрическа инсталация MCB и RCCB прекъсвачи трябва 
винаги да бъдат в положение 0 (Off/Изкл.).

• Във всички случаи се убедете, че са спазени посочените в това ръководство предписания за монтаж. Нарушението или 
неспазването на указанията може да доведе до тежки наранявания в резултат на токов удар, а дори и до смърт. Освен 
това, при нарушаване на посочените указания не може да се гарантира надеждна експлоатация на зарядната станция.

УКАЗАНИЕ!

В различните страни горепосочените предписания се отклоняват от условията на присъединяване за местната 
захранваща мрежа. В този случай зарядната станция трябва да бъде свързана съгласно съответния вид на присъе-
диняване за страната, в която се извършва монтажа. Обзорен преглед на видовете присъединяване съгласно специ-
фичните за страната разпоредби ще намерите на страница страница 28 в настоящото ръководство или на адрес 
www.yourwallbox.de на следния линк:  
www.yourwallbox.de/Mains_Connection_Schemes
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Механичен монтаж на монтажната плоча
След като сте определили мястото за монтаж на зарядната станция, можете да пристъпите към самия механичен монтаж. 
За монтажа са Ви необходими следните компоненти:

• Бормашина или акумулаторен винтоверт (не са включени в обхвата на доставката)

• Дрелка Ø 10 мм за съответната монтажна основа (не са включени в обхвата на доставката)

• Винтоверт с наставки тип шлиц (2,5 мм широчина на работния край), кръстачка (PH1) и Torx (TX40, TX25, TX20, TX10)

• Монтажна плоча (включена в обхвата на доставката)

• Клещи или макетно ножче за издълбаване или изрязване на кабелопровода в монтажната плоча (не са включени в 
обхвата на доставката)

• Четири винта с плоска глава 8 x 60 за закрепване на монтажната плоча за TX40 винтоверт (включени в обхвата на 
доставката)

• Четири винта с плоска глава 6 x 25 за закрепване на корпуса на зарядната станция към монтажната плоча за TX25 
отвертка (включени в обхвата на доставката)

• Ако е необходимо: Подходящи дюбели за монтажната основа (включени в обхвата на доставката: полиамидни дюбели, 
10 x 50)

• При необходимост нивелир (не е включен в обхвата на доставката)

ОПАСНОСТ!

Винаги спазвайте 5-те правила за безопасност: 
 
1. Разединете 
2. Обезопасете срещу повторно включване 
3. Убедете се, че няма компоненти под напрежение 
4. Заземете и свържете на късо 
5. Покрийте и ограничете достъпа до съседни части под напрежение 
 
Преди да стартирате монтажа, първо задължително изключете MCB и RCCB прекъсвачите за зарядната станция в 
домашната електрическа инсталация. Освен това се убедете, че MCB и RCCB прекъсвачите са обезопасени срещу 
повторно включване по време на монтажа. В противен случай съществува опасност от тежки наранявания в резултат 
на електрически удар, а дори и смърт!

За да направите отворите с помощта на монтажната плоча, процедирайте както следва:

1. Уверете се, че на желаното място за монтаж има достатъчно оразмерен захранващ кабел. В противен случай трябва 
да се прекара такъв кабел.

2. В горния край и в средата върху повърхността на монтажната плоча са 
предвидени отвори за захранващия кабел. Отстранете във връзка със 
захранващия кабел на мястото на монтажа (и доколкото е необходимо) 
едно от предвидените за захранващия кабел пластмасови езичета с 
подходящи клещи, макетно ножче или дрелка.

 83 
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3. Центрирайте монтажната плоча към желаната повърхност: За целта 
използвайте при необходимост нивелир. Очертайте отворите за проби-
ване.

4. Пробийте очертаните монтажни отвори (Ø 10 мм). Ако е необходимо, 
използвайте включените в обхвата на доставката дюбели за закрепва-
щите винтове.

5. Закрепете монтажната плоча с отвертката (TX40) и включените в 
обхвата на доставката винтове с плоска глава (8 x 60) към монтажната 
позиция.    
 
ЗАБЕЛЕЖКА За захранващата линия отзад първо трябва да прокарате 
кабела през отвора в участъка на присъединяване в долната една трета 
част на монтажната плоча, преди да я завинтите.

6. Ако вкарването на кабела се осъществява отгоре, прекарайте захран-
ващата линия така, че тя да влиза в участъка на присъединяване от 
горната страна, и да може да се фиксира с кабелния амортисьор.  
 
ЗАБЕЛЕЖКА При вкарване на захранващата линия отзад не се изисква 
използването на кабелния амортисьор. 

 83 

7. Сега деблокирайте вратата на корпуса на зарядната станция с помощта 
на включения в доставката триъгълен ключ и я отворете напред. 
   
УКАЗАНИЕ: При това процедирайте особено внимателно и пазете вра-
тата на корпуса от надраскване и други външни повреди. По възмож-
ност отстранете защитното фолио на вратата на корпуса непосредстве-
но преди приключване на монтажа.
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8. С помощта на отвертката отвийте TX20 винта, с който се фиксира 
вътрешния защитен капак за електрониката и го отстранете. Съхраня-
вайте винта на сигурно място. 

9. Зарядната станция се доставя с три подходящи мембрани за отворите в 
долния участък на зарядната кутия. Използвайте ги и изрежете голямата 
мембрана: Сега прекарайте през този отвор захранващия кабел.

10. Окачете зарядната станция на монтажната плоча. За целта вкарайте 
завития централно в горната част отзад винт в съответния отвор на мон-
тажната плоча: Сега вече зарядната кутия е обезопасена срещу падане.

11. Сега фиксирайте зарядната станция с винтоверта (TX25) и четирите, 
включени в обхвата на доставката, 6 x 25 винта към монтажната плоча. 
Зарядната станция вече е закрепена надеждно към монтажната плоча.

12. При захранващ кабел с гъвкави проводници се убедете, че изолираните 
жила са снабдени с крайни втулки за жилата. Отворете долните винтове 
с шлиц на присъединителните клеми, вкарайте жилата в съответните 
клеми и завинтете захранващия кабел с въртящ момент от 2,5 до 3 Nm. 
Разпределението се извършва в съответствие със следващата схема и 
таблица. 
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При 3-фазните версии на изпълнение A0009060407 и A0009060507 захранващият проводник се присъединява, както 
следва:

Обозначение Цвят на жилото Маркировка на клемите

Токопроводящ проводник фаза 1 Кафяв L1

Токопроводящ проводник фаза 2 Черен L2

Токопроводящ проводник фаза 3 Сиво L3

Неутрален проводник Син N

Защитен проводник Зелено-жълт PE

ОПАСНОСТ!

Моля, обърнете внимание на това, че електрониката на Вашата зарядна станция може да бъде повредена, ако прило-
жите напрежение над 250 V между токопроводящия проводник L1 и неутралния проводник.

УКАЗАНИЕ!

3-фазните варианти на изпълнение по желание могат да бъдат използвани и свързани и еднофазно към клема L1: В 
този случай, обаче, не може да се постигне зададената за зарядната станция номинална мощност. 
В случай на несиметрично натоварване на захранващата мрежа спазвайте валидните местни технически условия на 
присъединяване.

УКАЗАНИЕ!

В различните страни посочените в настоящото ръководство предписания се отклоняват от условията на присъединява-
не за местната захранваща мрежа. В този случай зарядната станция трябва да бъде свързана съгласно съответния вид 
на присъединяване за страната, в която се извършва монтажа. Обзорен преглед на видовете присъединяване съглас-
но специфичните за страната разпоредби ще намерите на страница страница 28 в настоящото ръководство или на 
адрес www.yourwallbox.de на следния линк:  
www.yourwallbox.de/Mains_Connection_Schemes

УКАЗАНИЕ!

Зарядната станция Mercedes-Benz-Wallbox е настроена фабрично на заряден ток от 16 A. Ако домашната електриче-
ска инсталация подава заряден ток с по-ниска или по-висока стойност, трябва съответно да адаптирате заводската 
настройка на зарядната станция, преди да монтирайте отново защитния капак на електрониката и последващо да 
въведете зарядната станция в експлоатация: Този процес е описан в раздел „Режим на настройка и изпитване“ на 
страница 17 и следващите.  
Имайте предвид, че в никакъв случай не трябва да се превишава посочения на продуктовия етикет и конфигуриран 
във фърмуера номинален ток.
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13. Поставете отново защитния капак за електрониката в корпуса и го 
фиксирайте с помощта на съответните Torx винтове (TX20).

14. Вдигнете вратата на корпуса нагоре, така че да се фиксира към кор-
пуса и я заключете с триъгълния ключ.

Електрическо въвеждане в експлоатация
След приключване на механичния и електрически монтаж трябва да проверите функционалната изправност на зарядната 
станция Mercedes-Benz и нейната пригодност за експлоатация, като отстраните евентуални неизправности или грешки 
при монтажа.

За да въведете зарядната станция в експлоатация, процедирайте както следва:

1. Включете предварително включения(ите) MCB прекъсвач(и).
2. След това включете външния RCCB прекъсвач (връзката на зарядната станция към захранващата мрежа е възстанове-

на).
След като зарядната станция отново е свързана към захранващата мрежа, процесът на зареждане започва: Освен това се 
извършва проверка на вътрешната електроника, за да се потвърди нейната функционална изправност. 

Този процес се индикира чрез светодиодите (LED) от предната страна на зарядната станция Mercedes-Benz, както следва. 

Представяне на светодиодите 
(LED)

Описание

Всичките три светодиода (LED) мигват еднократно...

...след което изгасват.

След това започват да мигат сините  (вторична версия) и зелените свето-
диоди (LED)  (основна версия), за да посочат текущата софтуерна версия 
(важи само за случаите на диагностика на грешки).

След това синият светодиод започва да  мига през интервал от 5 секунди, а зеленият  и червеният светодиоди  
не светят. Сега вече автомобилът може да бъде свързан за процеса на зареждане. Самият процес на зареждане е описан 
във включеното в обхвата на доставката ръководство за експлоатация.

УКАЗАНИЕ!

При приключване на електрическото въвеждане в експлоатация трябва да се провери функционалната изправност на 
контакторите на зарядната станция в тест режим. Тест режимът е описан в раздел „Режим на настройка и изпитване“ 
на страница 17 и следващите.
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Диагностика на грешки и начини на 
отстраняване
Ако по време на експлоатация на зарядната станция Mercedes-Benz възникване неизправност, това се индикира чрез 
светодиодите (LED) в долната част на вратата на корпуса. При индикиране на различните състояния светодиодите (LED) 
могат...

...да светят 
(трайно включени)

...да мигат
...да не светят  

(трайно изключени).
В следващата глава е описано как да разпознавате неизправности и състояния на грешки и какви мерки да предприеме-
те за отстраняването им.

Нарушения в режима на работа и начини на 
отстраняване
За безопасната експлоатация зарядната станция Mercedes-Benz трябва да е обезопасена чрез външни MCB и RCCB пре-
късвачи в домашната електрическа инсталация. За да могат да се предприемат подходящи мерки в случай на грешка и 
да се възстанови работата, първо трябва със сигурност да се установи вида на неизправността. Възможно е възникването 
на следните неизправности:

Неизправност Възможна причина Предложение за решение

Светодиодите не действат.

Към зарядната станция не 
се подава напрежение.

Електрозахранването е прекъснато от домашната инсталация: Проверете предварително включе-
ните MCB и RCCB прекъсвачи и при необходимост отново ги включете. Ако грешката се повтори 
или се появява трайно, свържете се с регионалния технически сервиз на Mercedes-Benz.

Зарядната станция не е 
свързана съгласно съответ-
ния вид на присъединяване 
за страната, в която се 
извършва монтажа.

Моля, проверете вида на присъединяване на Вашата зарядна станция с помощта на обзорния 
преглед с видовете присъединяване съгласно специфичните за страната разпоредби, който ще 
намерите на страница страница 28 в настоящата инструкция за експлоатация или на адрес 
www.yourwallbox.de на следния линк:  
www.yourwallbox.de/Mains_Connection_Schemes
При необходимост, променете вида на присъединяване съгласно инструкциите в настоящия 
обзорен преглед.

Наличие на вътрешна греш-
ка в зарядната станция.

Зарядната станция трябва да се подмени. В този случай се обърнете към регионалния технически 
сервиз на Mercedes-Benz.

Електромобилът не се 
разпознава.

Зарядният кабел не е вка-
ран правилно в автомобила 
или в зарядната станция.

Издърпайте зарядния щепсел от автомобила и зарядната станция и отново го вкарайте: Ако греш-
ката все още не е отстранена, проверете зарядния кабел Mode 3 и се свържете с регионалния 
технически сервиз на Mercedes-Benz.

Светодиодите показват 
съобщение за грешка.

Зарядната станция 
Mercedes-Benz разпознава 
грешка.

Рестартирайте процеса на зареждане: Ако грешката се повтори или се появява трайно, изключете 
зарядната станция (вижте „Извеждане и повторно въвеждане в експлоатация на продукта“ на 
страница 21) и се свържете с техническия сервиз на Mercedes-Benz.

УКАЗАНИЕ!

Ако се установи дефект в захранващия електрически кабел на зарядната станция, изключете зарядната станция 
(вижте „Извеждане и повторно въвеждане в експлоатация на продукта“ на страница 21) и се свържете с техниче-
ския сервиз на Mercedes-Benz.
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Състояния на неизправност и начини на 
отстраняване
Тези състояния на грешки се представят чрез светване и мигане на светодиодите (LED) по определена схема, която 
периодично се повтаря. Състоянията на грешка от F1 до F10 се представят циклично през интервал от 200 ms: При това 
светодиодите (LED) светят непрекъснато, не светят или мигат в продължение на 200 ms. Взаимовръзката между оптично-
то представяне и грешките ще намерите на следващите таблици.

200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms Описание

Грешка F1: Главният контактор на зарядната станция не 
сработва.

Зеленият светодиод примигва четирикратно последова-
телно, синият светодиод не свети, а червеният светодиод 
свети непрекъснато.

Грешка F2: При първоначалния или цикличния автотест 
фърмуерът е установил недопустимо състояние.

Зеленият светодиод примигва трикратно последователно, 
синият светодиод светва след това еднократно, а червени-
ят светодиод свети непрекъснато.

Решение: И в двата случая изключете и включете отново електрозахранването. Ако грешката се повтори или се появява 
трайно, изключете зарядната станция (вижте „Извеждане и повторно въвеждане в експлоатация на продукта“ на страница 
21) и се свържете с техническия сервиз на Mercedes-Benz.

200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms Описание

Грешка F3: Вътрешният модул съобщава за постоянен ток 
на утечка. 

Зеленият и синият светодиод мигат всеки двукратно в 
последователност, а червеният светодиод свети непрекъс-
нато.

Решение: Ако грешката възниква за пръв път, процесът на зареждане се прекъсва за 30 секунди, след което се рес-
тартира автоматично. Ако грешката се появи незабавно отново, процесът на зареждане се прекъсва окончателно: Нов 
процес на зареждане е възможен едва след разединяването на автомобила от зарядната станция. 

Автомобилът вероятно има електрическа грешка в системата за зареждане. Не зареждайте автомобила и се свържете 
незабавно с квалифициран специализиран сервиз. При това спазвайте указанията, посочени в ръководството за експло-
атация на автомобила.

200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms Описание

Грешка F5: Тази грешка важи само при модели със за-
ряден контакт (A0009060507) и показва, че щепселът на 
зарядния кабел тип Mode-3 не е бил фиксиран в зарядния 
контакт.Синият светодиод примигва четирикратно последователно, 

зеленият светодиод не свети, а червеният светодиод свети 
непрекъснато.
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200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms Описание

Грешка F6: Тази грешка важи само при модели със заря-
ден контакт (A0009060507) и показва, че кодировката на 
тока на зарядния кабел тип Mode-3 е грешна.Зеленият светодиод примигва двукратно, след това дву-

кратно примигва синият светодиод, а червеният светодиод 
свети непрекъснато.

Решение: Зарядната станция рестартира автоматично процеса на зареждане след 60 секунди. Ако грешката продължи 
да се появява, проверете положението на щепсела в зарядния контакт или го издърпайте и вкарайте отново. Ако греш-
ката продължи да се появява, проверете самия заряден кабел тип Mode-3. Ако кабелът няма видими повреди, зарядната 
станция трябва вероятно да се подмени с нова: За целта се обърнете към регионалния технически сервиз на Mercedes-
Benz.

200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms Описание

Грешка F7: Автомобилът изисква процес на зареждане с 
вентилация.

Синият светодиод примигва двукратно последователно, 
зеленият светодиод не свети, а червеният светодиод 
свети непрекъснато.

Решение: Зарядната станция рестартира автоматично процеса на зареждане след 60 секунди. Ако грешката продължава 
да се появява, се обърнете към регионалния технически сервиз на Mercedes-Benz. Със зарядната станция Mercedes-Benz 
не могат да се зареждат автомобили, които изискват вентилация по време на процеса на зареждане. 

200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms Описание

Грешка F8: Установено е късо съединение между пилот-
ния контакт CP и защитния проводник PE или комуника-
ционният интерфейс на автомобила е дефектен.Зеленият светодиод примигва двукратно последователно, 

синият светодиод не свети, а червеният светодиод свети 
непрекъснато.

Решение: Зарядната станция рестартира автоматично процеса на зареждане след 60 секунди. Ако грешката продължи 
да се появява, проверете самия заряден кабел тип Mode-3. Ако кабелът няма видими повреди, трябва да се провери 
автомобилът: За целта се обърнете към квалифициран специализиран сервиз.

200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms Описание

Грешка F9: Модулът за контрол на тока е установил, че 
зарядният ток превишава настроения максимален ток.

Зеленият светодиод примигва четирикратно последовател-
но, при четвъртия път започва да мига и синият светодиод, 
а червеният светодиод свети непрекъснато.

Решение: Зарядната станция рестартира автоматично процеса на зареждане след 60 секунди. Ако грешката се появи 
отново, трябва да се провери зарядния кабел тип Mode-3 или самия автомобил: За целта се обърнете към квалифициран 
специализиран сервиз.
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200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms Описание

Грешка F10: Устройството за контрол на температурата 
вътре в корпуса е установил температура над 80° по 
Целзий.Зеленият светодиод примигва четирикратно последовател-

но, при третото и четвъртото примигване започва да мига 
и синият светодиод, а червеният светодиод свети непре-
къснато.

Решение: Устройството за контрол на температурата прекъсва процеса на зареждане.

• Процесът на зареждане се рестартира след 10 минути, след като температурата в корпуса спадне под 70° по Целзий.

• Процесът на зареждане се рестартира незабавно, след като температурата в корпуса спадне под 60° по Целзий. 

Ако грешката се появи отново или се появи трайно, трябва да се предвиди по-добро охлаждане и/или на мястото на мон-
таж на зарядната станция да се осигури навес за спиране на директна слънчева светлина. Ако грешката се появи отново, 
трябва да се провери автомобила: За целта се обърнете към квалифициран специализиран сервиз.

200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms Описание

Грешка F16: Преносът на данни към интегрираното 
устройство за контрол на тока е нарушен. Максималният 
заряден ток се ограничава по време на неизправност на 
10 A.Синият и зеленият светодиоди (LED) светят непрекъсна-

то, а червеният примигва двукратно.

Решение: Зареждането може да продължи, но зарядната мощност се намалява. Ако грешката се повтори или се появява 
трайно, изключете зарядната станция (вижте „Извеждане и повторно въвеждане в експлоатация на продукта“ на страница 
21) и се свържете с техническия сервиз на Mercedes-Benz.

200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms Описание

Грешка F17: Устройството за контрол на температурата 
вътре в корпуса е установил температура над 60° по Цел-
зий. Максималният заряден ток се ограничава по време 
на неизправност на 6 A.Синият и зеленият светодиоди (LED) светят непрекъсна-

то, а червеният примигва двукратно.

Решение: Зареждането може да продължи, но зарядната мощност се намалява. Ако грешката се появи отново или се по-
яви трайно, трябва да се предвиди по-добро охлаждане и/или на мястото на монтаж на зарядната станция да се осигури 
навес за спиране на директна слънчева светлина. Ако грешката се появи отново, трябва да се провери автомобила: За 
целта се обърнете към квалифициран специализиран сервиз.

ВНИМАНИЕ!

Ако по време на експлоатация с автомобила зарядната станция продължи да показва или трайно показва съобщения 
за грешка, изключете зарядната станция (вижте раздел „Извеждане и повторно въвеждане в експлоатация на проду-
кта“ на страница 21) и се свържете с техническия сервиз на Mercedes-Benz. Вероятно зарядната станция трябва да 
се ремонтира преди да бъде възможно отново да се зарежда с нея.
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Режим на настройка и изпитване
Предварителната настройка на зарядния ток на зарядната станция Mercedes-Benz (16 A) може да се променя чрез 
вътрешния въртящ се кодов изключвател в режим на настройка, ако по домашната електрическа инсталация се подава 
заряден ток с по-ниска или по-висока стойност. Посоченият на продуктовия етикет номинален ток, обаче, не трябва в 
никакъв случай да се превишава. 

Режим на настройка

За да се предприемат настройки чрез въртящия се кодов изключвател, трябва да отстраните намиращия се вътре защи-
тен капак на електрониката на зарядната станция: Този процес е описан в стъпки 7 и 8 на страница страница 9 в 
раздел „Механичен монтаж на монтажната плоча“. 

ОПАСНОСТ!

След отстраняване на защитния капак на електрониката в зарядната кутия и по компонентите, които докосвате, може 
да има опасни електрически напрежения. ЗАДЪЛЖИТЕЛНО първо изключете MCB и RCCB прекъсвачите за зарядната 
станция в домашната електрическа инсталация, преди да продължите в режим за настройки и изпитване.   
  
Винаги спазвайте 5-те правила за безопасност: 
1. Разединете 
2. Обезопасете срещу повторно включване 
3. Убедете се, че няма компоненти под напрежение 
4. Заземете и свържете на късо 
5. Покрийте и ограничете достъпа до съседни части под напрежение  
В противен случай съществува опасност, която може да доведе до тежки наранявания или дори смърт в резултат на 
токов удар!

На основната платка на зарядната станция Mercedes-Benz се намират 
два въртящи се кодови изключвателя S1 и S3, които в нормален режим на 
работа трябва винаги да са на позиция 0. За изменение на максималния 
заряден ток е важен само прекъсвач S1 (на изгледа вляво). Винаги оста-
вяйте въртящия се кодов изключвател S3 на позиция 0.

За да промените настройките на максималния заряден ток на зарядната станция на Mercedes-Benz, процедирайте както 
следва:

Работна операция Статус на светодиодите (LED) Забележка

1. Изключете електрозахранването на 
зарядната станция от предварително 
включените MCB и RCCB прекъсвачи. 

-

2. Отстранете вътрешния защитен капак 
за електрониката. Настройте желана-
та стойност чрез въртящия се кодов 
изключвател S1 (вижте таблицата на 
страница страница 17).

Изберете от въртящия се кодов 
изключвател S1 позицията за жела-
ната сила на тока. Винаги оставяйте 
въртящия се кодов изключвател S3 на 
позиция 0.

S1      S3 
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Работна операция Статус на светодиодите (LED) Забележка

3. Монтирайте вътрешния защитен капак за 
електрониката. Затворете и заключете 
вратата на корпуса. Включете електро-
захранването на зарядната станция от 
предварително включените MCB и RCCB 
прекъсвачи. 

Сега вече зарядната станция се стар-
тира в режим на настройка и отчита 
настройките на двата въртящи се 
кодови изключватели.

4. Зарядната станция сега се стартира в 
режим на настройка.

ок. 10  
секунди

Ако настройките не са записани след 
около 10 секунди в паметта, всички 
светодиоди (LED) светват.

5. Изключете електрозахранването на 
зарядната станция от предварително 
включените MCB и RCCB прекъсвачи. 

-

6. Отстранете вътрешния защитен капак за 
електрониката. Поставете въртящия се 
кодов изключвател S1 на позиция 0, 1 
или F.

Убедете се, че въртящия се кодов из-
ключвател S3 продължава да е настро-
ен на позиция 0.

7. Монтирайте вътрешния защитен капак за 
електрониката. Затворете и заключете 
вратата на корпуса. Включете електро-
захранването на зарядната станция от 
предварително включените MCB и RCCB 
прекъсвачи. 

При инициализация зарядната станция 
зарежда новите настройки от паметта 
и след това продължава да работи в 
нормален режим (вижте на страница 
страница 12 и следващите).

При определени обстоятелства при изменение на предварително настроената сила на тока може да възникне грешка, 
която се индикира чрез светодиоди (LED), след като сте включили отново електрозахранването на зарядната станция в 
стъпка 3:

Описание на грешките Статус на светодиодите 
(LED)

• Настройките не могат да се запишат в паметта.

• Зарядната станция е настроена на сила на тока, каквато е недопустима за този 
вариант на изпълнение: Поради това предварително настроената сила на тока не се 
променя. 

И в двата случая продължете със стъпка 6, за да стартирате след това зарядната станция в нормален режим на работа. 

Режим на изпитване

При въвеждане в експлоатация и по късната експлоатация можете да проверите настройките на зарядната станция 
Mercedes-Benz в тест режим, когато автомобилът не е н разположение. При това процедирайте, както следва:

Работна операция Статус на светодиодите (LED) Забележка

1. Изключете електрозахранването на 
зарядната станция от предварително 
включените MCB и RCCB прекъсвачи. 

-
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Работна операция Статус на светодиодите (LED) Забележка

2. Отстранете вътрешния защитен капак 
за електрониката. Настройте въртящия 
се кодов изключвател S1 на позиция 2, 
4 или E (вижте таблицата на следващата 
страница).

Винаги оставяйте въртящия се кодов 
изключвател S3 на позиция 0.

3. Монтирайте вътрешния защитен капак за 
електрониката. Затворете и заключете 
вратата на корпуса. Включете електро-
захранването на зарядната станция от 
предварително включените MCB и RCCB 
прекъсвачи. 

-

4. Зарядната станция сега се стартира в 
тест режим.

-

ОПАСНОСТ!

В тест режима зарядните контакти на зарядната станция се намират под опасни напрежения, които представляват опас-
ност за живота: Не докосвайте тези контакти в никакъв случай и подхождайте особено внимателно при изпълнение на 
следващите действия. В противен случай съществува опасност от тежки наранявания в резултат на електрически удар, 
а дори и смърт!

5. В режим на изпитване сега можете 
да извършите замерване на напреже-
нието на фазите на зарядния контакт 
(A0009060507) или на зарядния щепсел 
(A0009060407). Освен това е възможно 
замерване на сигнала на CP контакта 
(спрямо PE), на честотата и на импулсно-
то отношение.

ок. 10  
минути

Мигащите светодиоди показват, че 
зарядната станция е включена и в 
зарядните контакти има напрежение. 
Поради това подхождайте с особено 
внимание! 

След около 10 минути напрежението се 
изключва автоматично (всички светоди-
оди светват).

6. За да излезете от тест режима, изклю-
чете електрозахранването на зарядната 
станция чрез предварително включените 
MCB и RCCB прекъсвачи. 

-

7. Отстранете вътрешния защитен капак за 
електрониката. Поставете въртящия се 
кодов изключвател S1 на позиция 0, 1 
или F.

Убедете се, че въртящия се кодов из-
ключвател S3 продължава да е настро-
ен на позиция 0.

8. Монтирайте вътрешния защитен капак за 
електрониката. Затворете и заключете 
вратата на корпуса. Включете електро-
захранването на зарядната станция от 
предварително включените MCB и RCCB 
прекъсвачи. 

При инициализация зарядната стан-
ция зарежда новите настройки от 
паметта и след това продължава да 
работи в нормален режим.
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Настройки за въртящите се кодови изключватели S1 и S3

Чрез левия въртящ се кодов изключвател S1 могат да се предприемат следните настройки:

Позиция Функционално описание Обяснение
0 Нормален режим на работа Настройка за нормално зареждане

1 не действа -

2 Режим на изпитване
Възможно е замерване на мрежовото напрежение (контакторът е включен), както и на комуникацията 
(CP) на зарядните контакти, за да проверите действието без автомобил

3 Настройка на ID на уреда
Възможно е въвеждане на ID на уреда чрез въртящия се кодов изключвател S3 (вижте следващата 
страница)

4 Режим на изпитване виж позиция 2

5

Настройка на максималния заряден ток

  8 A

6 10 A

7 13 A

8 16 A

9 20 A

A 30 A

B 32 A

C 64 A

D Възстановяване на заводските настройки (16 A)

E Режим на изпитване виж позиция 2

F Нормален режим на работа Настройка за нормално зареждане

Чрез десния въртящ се кодов изключвател S3 могат да се предприемат следните настройки:

Позиция
Идентификация на 
MODBUS уреди

Обяснение

0 Нормален режим на работа Настройка за нормален и тест режим на работа

1 0x01

Ако въртящият се кодов изключвател S1 е настроен на позиция 3 (вижте горе), чрез позициите на 
изключвателя S3 можете да присвоите ID на уред за зарядната станция. Промяна на ID на уреда е 
предвидена за бъдещи приложения и към момента не оказва влияние върху режима на работа. Ето 
защо се препоръчва да не се предприема промяна и принципно въртящият се кодов изключвател 
S3 да бъде в позиция 0.

2 0x02

3 0x03

4 0x04

5 0x05

6 0x06

7 0x07

8 0x08

9 0x09

A 0x0A

B 0x0B

C 0x0C

D 0x0D

E 0x0E

F 0x0F
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Извеждане и повторно въвеждане в експлоата-
ция на продукта
При необходимост можете да изведете зарядната станция Mercedes-Benz от експлоатация. За да изведете зарядната 
станция от експлоатация, процедирайте както следва:

1. Изключете външния RCCB прекъсвач (връзката на зарядната станция към захранващата мрежа се прекъсва).
2. Изключете и предварително включения(ите) MCB прекъсвач(и).
3. Спазвайте винаги 5-те правила за безопасност!
Сега със зарядната станция Mercedes-Benz не може да се изпълнява процес на зареждане и тя може при необходимост 
да бъде демонтирана.

За да въведете зарядната станция на един по-късен етап от време отново в експлоатация, процедирайте както следва:

1. Включете и предварително включения(ите) MCB прекъсвач(и).
2. Включете и външния RCCB прекъсвач (връзката на зарядната станция към захранващата мрежа се възстановява).
След като зарядната станция Mercedes-Benz отново е свързана към захранващата мрежа, тя стартира процеса на инициа-
лизация: Както е описано в раздел „Електрическо въвеждане в експлоатация“ на страница 12 след това автомобилът 
може да бъде свързан за процес на зареждане.

Връщане на Вашата зарядна станция
Свържете се с техническия сервиз на Mercedes Benz, ако зарядната станция трайно показва съобщения за грешка по 
време на монтажа или в последващата експлоатация и не функционира правилно. Ако въпреки това грешката не може да 
бъде отстранена, трябва да се извърши ремонт. За целта трябва да изключите, демонтирате и изпратите Вашата зарядна 
станция за ремонт чрез техническия сервиз на Mercedes-Benz.

Към зарядната станция трябва да попълните документа „Checklist for returns“ и да го приложите към пратката. Не забра-
вяйте, че всички данни в документа трябва да са точни и пълни, а документът да е подписан от клиента и от монтажника. 
В противен случай ремонтът не може да бъде извършен.

Документът „Checklist for returns“ ще намерите на страница www.yourwallbox.de на следния линк:  
www.yourwallbox.de/RMA-document
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Приложение
Технически данни
версии A0009060407 A0009060507

Предписания съгласно IEC 61851-1 / 61439-7

Присъединяване към мрежата за захранващ проводник с макс. сечение 5 x 16 мм²

Номинално напрежение 230 / 400 V

Номинален ток 16 A, 3-фазен 32 A, 3-фазен

Номинална честота 50 Hz

Зарядна мощност макс. 11 kW 22 kW

Заряден извод Заряден кабел тип 2, около 6 м Заряден контакт тип 2

Защитни комутационни апарати устройство за електронно разпознаване на постоянен утечен ток DC-RCM, IΔn d.c. ≥ 6 mA

Управление / параметризиране вътрешни RS485 и USB интерфейси (без достъп за потребителя/монтажника)

Температура на околната среда при работа -30 до 50°C

Температура на съхранение -30 до 85°C

Влажност на въздуха, относителна 5 до 95% (без кондензиране на влагата)

Клас защита I

Категория за свръхнапрежение III

Клас замърсяване 3

Клас защита на корпуса IP54 IP44

Устойчивост на удар IK08

Размери вкл. монтажна плоча 492 x 400 x 194 мм (В x Ш x Д)

Размери без монтажна плоча 492 x 400 x 162 мм (В x Ш x Д)

Размери монтажна плоча 477,9 x 376,4 x 32 мм (В x Ш x Д)

Максимална височина на монтаж ≤ 2.000 м над морското равнище

Тегло на единица, вкл. монтажна плоча ок. 14 кг ок. 5,7 кг

Тегло на единица без монтажна плоча ок. 13 кг ок. 4,7 кг
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Габаритни чертежи и размери
Зарядната станция Mercedes-Benz се доставя напълно окомплектована и тествана. Размерите и точките на монтаж са 
посочени в следващите чертежи с размери.

Монтажна плоча

Изгледи отгоре и странично (всички данни са в мм)

Зарядна станция със заряден контакт

Изглед отгоре и странично (всички данни са в мм)

 200 
 254 

 83 

 4
77

,9
 

 3
2 

 376,4 

 394 

 143 

 4
92

 

 1
34

 

 194 

 400 

 4
92

 

 1
34

 

 194 



24

Зарядна станция с интегриран заряден кабел

Изглед отгоре и странично (всички данни са в мм)

Схема на контактите Тип1/Тип2

 394 

 143 

 4
92

 

 1
34

 

 194 

 400 

 4
92

 

 1
34

 

 194 

Тип1Тип2

N

L3

PP

PE

L1

L2

CP

N

L3

PP

PE

L1

L2

CP

CS

L2/N

PE

CP

L1
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Директиви и стандарти 
Зарядната станция Mercedes-Benz съответства на следните стандарти и класове на защита:

Общи директиви

Директива Обяснение

2014/30/ЕО Директива за електромагнитна съвместимост (ЕМС)

2011/65/ЕО Директива за ограничението за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електрон-
ното оборудване 2 (RoHS 2 директива)

2012/19/ЕО Директива за електрическо и електронно оборудване (WEEE)

2014/35/ЕО Директива за съоръжения, работещи при ниско напрежение

ElektroG Закон за електрическото и електронното оборудване

Стандарти относно безопасността

Стандарт Обяснение

IEC 61851-1 Ed 2.0:2010 Кондуктивни системи за зареждане за електромобили – Част 1: Общи изисквания

IEC/TS 61439-7:2014 Част 7: Комбинации от комутационни апарати за определени приложения като например при яхти, къмпин-
ги, пазарни площи, товарни площадки за електромобили

DIN EN 61851-1: 2012-01 Кондуктивни системи за зареждане за електромобили – Част 1: Общи изисквания

E DIN EN 61851-22:2011-04 Кондуктивни системи за зареждане за електромобили – Част 22: Зарядни станции на променлив ток за 
електромобили

HD 60364-7-722:2012 Монтаж на нисковолтова апаратура – Част 7-722: Електрозахранване на електромобили

Класове защита и видове защита

Клас защита / вид защита Обяснение

Уредът отговаря на клас защита 1.

IP 44
Вид защита на уреда: Защита срещу проникване на твърди примеси с диаметър над 1 мм и срещу водни 
пръски (версии: A0009060507).

IP 54
Вид защита на уреда: Защита срещу допир, прах във вредно количество и водни пръски (вариант: 
A0009060407)

CE маркировка и декларация за съответствие
Зарядната станция Mercedes-Benz носи CE маркировката. Съответната декларация за съответствие е 
достъпна за сваляне в електронен вид на адрес www.yourwallbox.de.
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Речник и дефиниции
По-нататък са обяснени важни съкращения и понятия, използвани в настоящото ръководство.

Съкращение Обяснение Значение

DC Direct Current Постоянен ток 

DC-RCM Direct Current Residual Current Monitor Контролен уред за съобщаване на утечки на постоянен ток 

LED Light Emitting Diode Светодиод

MCB Miniature Circuit Breaker Линеен защитен изключвател

RCCB Residual Current operated Circuit-Breaker прекъсвач с дефектнотокова защита (токов прекъсвач)

Търговски марки
Всички споменати в настоящото ръководство или евентуално защитени търговски марки или знаци на трети лица са 
изцяло предмет на разпоредбите на съответното валидния закон за търговските марки и на правото на собственост на 
съответния регистриран собственик. 

Всички тук обозначени търговски знаци, търговски наименования или фирмени наименования са или могат да са знаци 
или регистрирани търговски марки на на своите съответни собственици. Запазени са всички права, които изрично не са 
предоставени тук.

Поради отсъствието на дадено определено обозначение на използвана в настоящото ръководство търговска марка не 
дава повод да се заключи, че дадено наименование е освободено от правата на трети страни.

Авторско право
Copyright © 2017

Версия 1.1, MB-IM-Wallbox-2017-03-06

Всички права запазени.

Всички данни в настоящото ръководство могат да се променят без предизвестие и не пораждат каквато и да било отго-
ворност за производителя.

Всички изображения в настоящото ръководство могат да се отличават от доставения продукт и не пораждат каквато и да 
било отговорност за производителя.

Производителят не носи каквато и да било отговорност за каквито и да е загуби и/или вреди, възникнали въз основа на 
данни или евентуално грешна информация в настоящото ръководство.

Това ръководство не може да се разпространява, частично или изцяло, да се съхранява на електронен носител или в друг 
електронен формат, с електрически, механични, оптически, химически средства, чрез фотокопиране или снимане без 
изрично писмено съгласие на производителя.
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Указания за утилизация
За запазването и защитата на околната среда, предотвратяване на замърсяване на околната среда 
и подобряване на повторното използване на суровините (рециклиране) от Европейската комисия 
бе издадена директива (Директива 2002/96/ЕО относно отпадъци от електрическо и електронно 
оборудване (ОЕЕО) и Наредбата за електрически уреди (EAG-VO)), съгласно която електрическите 
и електронните уреди се приемат обратно от производителя, за да могат да бъдат отведени за 
надлежно изхвърляне и обезвреждане или рециклиране.

За уредите, обозначени с този символ, в рамките на Европейския съюз е съществува забрана 
да се изхвърлят заедно с несортираните битови отпадъци. Информирайте се при Вашите местни 
власти относно съобразеното с изискванията за опазване на околната среда изхвърляне на подоб-
ни отпадъци. 

Веществата могат да се използват повторно съобразно тяхната маркировка. С рециклирането, 
оползотворяването като материали или други форми на рециклиране вие допринасяте значително 
за опазването на нашата околна среда.
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Mains Connection Schemes
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 N x

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

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

Brazil 60 Hz

110 / 220 V L1 L2 x

220 / 400 V L1 N x

127 / 220 V L1 L2 x

220 / 380 V L1 L2 L3 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

220 / 380 V L1 L2 L3 N x

Colombia 60 Hz 110 / 220 V L1 L2 x

Eurasian Customs Union 
(Belarus, Kazakhstan, 
Russia)

50 Hz 230 / 400 V L1 L2 L3 N x

French Polynesia (Tahiti) 60 Hz 220 V L1 N x

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

India 50 Hz

220 / 380 V

L1 L2 L3 N x230 / 400 V

240 / 415 V

Indonesia 50 Hz
127 / 220 V L1 L2 x

220 / 380 V L1 L2 L3 N x

Israel 50 Hz 230 / 400 V L1 L2 L3 N x

Jamaica 50 Hz 110 / 220 V L1 L2 x

Japan 50 / 60 Hz 200 V L1 L2 x

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

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

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

New Zealand 50 Hz 230 / 400 V L1 N x

Oman 50 Hz
220 / 380 V

L1 L2 L3 N x
240 / 415 V

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

Local voltage  
(domestic applications)

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

Panama 60 Hz 220 V L1 L2 x

Qatar 50 Hz 240 / 415 V L1 L2 L3 N x

Saudi Arabia 60 Hz
127 / 220 V L1 L2 x

220 / 380 V L1 N x

Singapore 50 Hz 240 / 415 V L1 N x

South Africa 50 Hz 230 / 400 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

220 / 440 V L1 N x

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

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

United Arab Emirates 50 Hz
220 / 380 V

L1 L2 L3 N x
240 / 415 V

Vietnam 50 Hz
127 / 220 V L1 L2 x

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
110 V L1 N x

230 / 400 V L1 L2 L3 N x

UK 50 Hz 240 / 415 V L1 N x



След публикуване на настоящото ръководство за експлоатация могат да бъдат предприети незначителни технически промени по продукта от страна на 
производителя . В дадени случаи това може да доведе до несъществени отклонения във външния облик. Евентуални съществуващи разлики в цветовете са 
вследствие от процеса на печатане.

     Daimler AG, Mercedesstr. 137, 70327 Stuttgart, Deutschland
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