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Pomembne informacije
Predgovor
Ta navodila opisujejo mehansko in električno namestitev polnilne postaje Mercedes-Benz Wallbox. Delovne korake, opisane v 
teh navodilih, lahko izvaja samo kvalificirano strokovno osebje (mehanska namestitev) oz. kvalificiran električar (električna in-
štalacije), ki lahko na osnovi svoje strokovne izobrazbe, znanja in izkušenj ter poznavanja veljavnih standardov oceni in opravi 
delovne korake, opisane v navodilih za namestitev, ter prepozna morebitne nevarnosti.

Različice polnilne postaje Mercedes-Benz Wallbox je mogoče prepoznati po etiketi na izdelku: na tej etiketah je stvarna šte-
vilka Mercedes-Benz (spodnja stran zunaj) ter številka izdelka ABL (notranja stran pokrova elektronike), vendar sta z ozirom 
na tehnične podatke enaki. V vsakem primeru se pred namestitvijo prepričajte, ali je pričujoča različica opisana tudi v teh 
navodilih za namestitev!

V tem priročniku so opisane naslednje različice polnilnih postaj Wallbox:

Stvarna številka Mercedes-Benz Številka izdelka ABL
A0009060407 3W11M1
A0009060507 3W22M2

Napotki o tem priročniku
Pričujoča navodila za uporabo sodijo k obsegu dostave polnilne postaje Mercedes-Benz Wallbox in vsebujejo korake ter nasta-
vitve, potrebne za namestitev in zagon polnilne postaje Wallbox ter odpravljanje napak med obratovanjem. Za čim hitrejšo in 
preglednejšo orientacijo so v teh navodilih določeni odseki posebej formatirani. 

• Opisi, ki navajajo različne enakovredne možnosti (kot v tem primeru), so označeni s pomišljaji.

• Opisi, ki opisujejo izvedbo funkcije, so oštevilčeni in s tem določajo zaporedje posameznih delovnih korakov.

Pozorno preberite ta navodila in sledite predvsem napotkom o varnosti, navedenim v teh navodilih.

Vse mere v teh navodilih so v milimetrih. Če je treba, je pri različnih slikah prikazano tudi merilo.

Upoštevajte, da se lahko vsi tehnični podatki, specifikacije in oblikovne značilnost izdelka spremenijo brez predhodne napove-
di.

Varnostni napotki v teh navodilih 
Predvsem je treba upoštevati opozorila in previdnostne ukrepe, ki so v navodilih označena sledeče. Simboli imajo naslednji 
pomen:

NEVARNOST!

Odseki, označeni s tem simbolom, opozarjajo na električne napetosti, ki predstavljajo nevarnost za zdravje in življenje. 
Neupoštevanje lahko vodi do težkih poškodb in smrti. Dejanj, označenih s tem simbolom, nikakor ni dovoljeno izvajati.

PREVIDNO!

Odseki, označeni s tem simbolom, opozarjajo na nadaljnje nevarnosti, ki lahko vodijo do škode na napravi ali drugih elek-
tričnih porabnikih. Dejanja, označena s tem simbolom, je treba izvajati zelo previdno.

NAPOTEK!

Odseki, označeni s tem simbolom, opozarjajo na nadaljnje pomembne informacije in posebnosti, potrebne za zanesljivo 
delovanje. Dejanja, označena s tem simbolom, je treba izvajati po potrebi.
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Varnostni napotki na napravi
Na nalepki na desni strani ohišja in na notranjem pokrovu elektronike polnilne postaje Wallbox so nameščeni nadaljnji varno-
stni in obratovalni napotki. Ti simboli imajo naslednji pomen:

POZOR!
V vsakem primeru najprej preberite navodila za uporabo, priložena polnilni postaji, predvsem, preden odprete vrata ohišja 
polnilne postaje Mercedes-Benz Wallbox.

POZOR!

V vsakem primeru najprej preberite navodila za namestitev (ta dokument), preden odstranite pokrov elektronike v notranjo-
sti polnilne postaje Wallbox.

NEVARNOST!

Ko odprete ohišje, so lahko v notranjosti polnilne postaje Wallbox ter na delih, ki se jih lahko dotaknete, nevarne električne 
napetosti.

Splošni varnostni napotki
Upoštevajte naslednje točke:

• Pozorno preberite ta navodila.

• Upoštevajte vsa opozorila.

• Sledite vsem napotkom.

• Mercedes-Benz Wallbox je na voljo v različnih dolžinah. Na osnovi oznake na tipski ploščici na spodnji strani polnilne posta-
je Wallbox preverite, ali je polnilno postajo Wallbox dovoljeno namestiti in uporabljati v vaši državi.

• Polnilno postajo Wallbox mora namestiti in zagnati kvalificiran električar ob upoštevanju lokalnih predpisov in določil.

• V polnilni postaji Wallbox ni zaščitnega stikala za okvarni tok (RCCB). To mora biti v predpriklopljeni inštalaciji in predvideno 
samo za napajalni vod polnilne postaje Wallboxa. Vse različice Wallboxa Mercedes-Benz, opisane v tem dokumentu, imajo 
vgrajeno prepoznavanje okvarnega enosmernega toka, zaradi česar običajno zadošča RCCB s sprožilno karakteristiko tipa 
A. Kljub temu je treba upoštevati državne in lokalne predpise. V teh je lahko predpisan RCCB z drugačno sprožilno karakte-
ristiko (npr. tipa B).

• Med namestitvijo oz. po njej mora biti na vseh straneh polnilne postaje Wallbox najmanj 50 cm prostora.

• Uporabljajte izključno dodatno opremo, ki jo je za napravo predvidelo podjetje Mercedes-Benz.

• Polnilne postaje Wallbox ne namestite v neposredni bližini tekoče vode ali vodnih curkov: Polnilna postaja Mercedes-Benz 
Wallbox je v skladu z IP54 (model A0009060407) oz. IP44 (model A0009060507) zadostno zaščitena pred pršenjem in 
brizganjem vode.

• Polnilne postaje Mercedes-Benz Wallbox ni dovoljeno namestiti na območjih, kjer obstaja nevarnost poplav.

• Polnilne postaje Mercedes-Benz Wallbox ni dovoljeno namestiti na območju, kjer obstaja nevarnost eksplozije (EX-obmo-
čje).

• Polnilne postaje Mercedes-Benz Wallbox ni dovoljeno oblepiti ali prekriti z drugimi predmeti ali materiali, tako da je vedno 
zagotovljeno zadostno kroženje zraka.

• Na ohišje ni dovoljeno odložiti tekočin niti predmetov ali posod, ki vsebujejo tekočine.

• Upoštevajte, da je glede na priključeno vozilo in/ali zaradi državnih predpisov potrebna dodatna prenapetostna zaščita.

• Upoštevajte, da je v nekaterih državah lahko zahtevana drugačna sprožilna karakteristika (npr. tipa B) predpriklopljenega 
zaščitnega stikala za okvarni tok (FI-stikalo, v nadaljevanju imenovano RCCB, glejte tudi „Slovarček in definicije“ na strani 
24).
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• Upoštevajte, da lahko uporaba radijskega oddajnika v neposredni bližini polnilne postaje Wallbox (< 20 cm) vodi do motenj v 
delovanju in jo je zato treba preprečiti. 

• Naprava ni predvidena za uporabo s strani oseb (vključno z otroki) z omejenimi psihičnimi, senzoričnimi ali duševnimi 
lastnostmi ali s premalo izkušnjami in/ali znanja, razen če jih oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost, nadzoruje ali jih je 
poučila o uporabi naprave.

• Otroke je treba nadzorovati, da se z napravo ne bodo igrali. 

• Upoštevajte, da je dovoljeno polnilno postajo Mercedes-Benz Wallbox namestiti in uporabljati na največ 2000 metrih nad-
morske višine.

Splošni napotki o izdelku
Pričujoča polnilna postaja Mercedes-Benz Wallbox ustreza trenutnemu stanju tehnike in izpolnjuje vse obstoječe varnostno-
-tehnične predpise, smernice in standarde. Varnostni napotki v teh navodilih so predvideni za zagotovitev pravilne in varne 
namestitve za nadaljnjo uporabo. Kršenje ali neupoštevanje varnostnih napotkov in predpisov v navodilih lahko vodi do elek-
tričnega udara, požara, hudih poškodb in/ali smrti.

Polnilno postajo Mercedes-Benz Wallbox mora namestiti in zagnati kvalificiran električar ob upoštevanju lokalnih predpisov in 
določil. 

Motnje, ki vplivajo na varnost oseb, priključenega vozila ali naprave same, lahko odpravi samo usposobljen električar.

Če pride do motenj v delovanju polnilne postaje Wallbox, najprej preberite delovne korake za „Iskanje napak in rešitve“ na 
strani 13. Če se napaka ali motnja ponovi in je ni mogoče odpraviti, se obrnite na lokalni tehnični servis Mercedes-Benza. 

V vsakem primeru stopite v stik z lokalnim tehničnim servisom Mercedes-Benz, če:

• se je ohišje mehansko poškodovalo; 

• če so bila vrata ohišja odstranjena ali jih ni več mogoče zapreti oz. zapahniti;

• ni več zagotovljena zadostna zaščita pred brizganjem vode in/ali tujki;

• se je polnilna vtičnica ali zunanji polnilni kabel funkcionalno ali vidno poškodoval;

• polnilna postaja Wallbox ne deluje pravilno ali je kako drugače poškodovana.

NEVARNOST!

Če odkrijete poškodbe na ohišju ali polnilni vtičnici oz. polnilnem kablu, je treba takoj prekiniti z namestitvijo polnilne 
postaje Wallbox ali že nameščeno polnilno postajo in RCCB izključiti prek predpriklopljenega zaščitnega stikala hišne 
inštalacije (v nadaljevanju imenovano MCB, glejte tudi „Slovarček in definicije“ na strani 24): Nadaljnja uporaba polnilne 
postaje Wallbox v tem primeru ni dovoljena! Obrnite se na lokalni tehnični servis Mercedes-Benz!

Napotki za namestitev
Pri namestitvi polnilne postaje Mercedes-Benz Wallbox upoštevajte naslednje napotke:

• Naprava mora biti vedno povezana z zaščitnim prevodnikom električnega napajanja. Povezavo z zaščitnim prevodnikom 
vzpostavi in preveri inštalater. Po namestitvi jo lahko spreminjajo samo kvalificirani električarji.

• Vedno upoštevajte lokalne varnostne predpise za državo, v kateri se polnilna postaja uporablja.

• Za pravilno delovanje mora biti dovod za polnilno postajo Wallbox v hišni inštalaciji zavarovan s primernim MCB-jem in 
RCCB-jem.

• Za popoln odklop polnilne postaje Wallbox od električnega omrežja, je treba dovod vedno prekiniti s predpriklopljenima 
MCB-jem in RCCB-jem.

• Zagotovite, da nazivna napetost in toka naprave ustrezata vrednostim vašega električnega omrežja in da med polnjenjem ne 
pride do prekoračitve nazivne moči. 
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• Polnilne postaje Wallbox ne namestiti na območjih, v katerih so pogosto osebe. Predvsem je treba preprečiti namestitev na 
prehodih in označenih reševalnih poteh. 

• Polnilne postaje Wallbox nikoli ne namestite v utesnjenih prostorskih pogojih. Predvsem je treba zagotoviti, da je vozilo za 
polnjenje parkirano na primerni razdalji od polnilne postaje in da je mogoče polnilni kabel priklopiti, ne da bi bil prekomer-
no napet. Razdalja med vozilom in polnilno postajo Wallbox mora biti najmanj 50 cm in največ 5 m. Od tega priporočila so 
lahko glede na različico polnilne postaje (dolžina polnilnega kabla) in krajevnih danosti možna odstopanja.

• Nikakor ne spreminjajte ohišja ali notranjega vezja polnilne postaje. Če tega ne upoštevate, lahko pride do nevarnosti in s 
tem kršite osnovna garancijska določila, zaradi česar lahko garancija preneha veljati.
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Priprava, namestitev in zagon
Predstavitev izdelka
Različice polnilnih postaj Mercedes-Benz Wallbox so v celoti izdelane v Nemčiji in ustrezajo vsem evropskim predpisom in 
standardom za polnjenje električnih vozil v skladu s standardom IEC 61851-1, način 3 - preberite tudi odsek o „Direktive in 
standardi“ na strani 24. Po potrebi lahko uporabnik izbira med različicama s polnilno vtičnico ali s fiksno povezanim polnil-
nim kablom, ki sta zasnovani za uporabo na zasebnem in tudi poljavnem področju.

Pri vseh naših izdelkih je izjemno pomembna varnost uporabnika. Zato ima vaša polnilna postaja Wallbox integrirano zaznava-
nje okvarnega direfenčnega toka, ki zagotavlja pravilno delovanje predpriklopljenih RCCB pri okvarnih diferenčnih tokovih.

Pri dnevni uporabi je polnilna postaja Wallbox izredno enostavna za uporabo: Prek treh LED-prikazov na sprednji strani polnil-
ne postaje Wallbox je mogoče vedno dobro odčitati trenutna obratovalna stanja. Če pride do napake v delovanju, lahko vzrok 
odčitate prek specifične LED-kode napake, ne da bi morali odpreti ohišje. Ko polnilno postajo Mercedes-Benz Wallbox zažene 
strokovnjak, je ta vedno pripravljena za uporabo, pri čemer je treba postopek polnjenja ločeno omogočiti z integriranim stika-
lom na ključ. 

Razpakiranje in obseg dostave
Polnilna postaja Mercedes-Benz Wallbox je dostavljena z različnimi dodatki, ki so potrebni za namestitev in pravilno delovanje 
polnilne postaje. Zato takoj po razpakiranju (eventualno skupaj s kupcem) preverite, ali so priložene naslednje komponente:

Komponenta Količina Opis

Polnilna postaja Wallbox 1 Polnilna postaja, sestavljena iz plastičnega ohišja z vrati za zaklenit in ločeno montažno ploščo

Kratka navodila 1 Kratka navodila z varnostnimi napotki v tiskani obliki

Komplet za montažo 1
Vijačni sklop za stensko montažo, sestavljen iz 2 x 4 vijaki ter primernih vložkov, trirobnega ključa, ključa za stikalno 
ključavnico (2 kosa), razbremenitve vleka z vijaki (2 kosa), čepi za odprtine na zadnji strani ohišja (3 kosi)

Če po razpakiranju ugotovite, da ena ali več komponent manjka, takoj stopite v stik z lokalnim partnerjem za Mercedes-Benz.

Identifikacija različice izdelka
Polnilna postaja Mercedes-Benz Wallbox je na voljo v več različicah, ki so 
mehansko in električno optimizirane za različne profile uporabe. 

Na spodnji strani polnilne postaje Wallbox je etiketa izdelka s specifično 
stvarno številko Mercedes-Benz za polnilno postajo. Za identifikacijo so 
bistvene predvsem oznaka modela (A000 906 XX XX) ter vrednosti omrežne 
napetost (omrežni napetost, tok in frekvenca), navedeno pod njo.
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Če odprete vrata ohišja za namestitev, je v spodnjem območju pokrova elektronike dodatna tipska ploščica, na kateri je 
alternativna številka izdelka ABL.

V vsakem primeru pred namestitvijo na osnovi stvarne številke Mercedes-
-Benz ali številke izdelka ABL preverite, ali je v tem dokumentu opisana 
vaša različica polnilne postaje Wallbox. Postavitev različice polnilne postaje, 
opisane v tem dokumentu, in dodelitev med stvarno številko Mercedes-Benz 
in številko izdelka ABL najdete v naslednji preglednici:

V tem priročniku so opisane naslednje različice polnilnih postaj Wallbox:

Stvarna številka 
Mercedes-Benz 

Številka izdelka 
ABL

Električni priključek Različica

A0009060407 3W11M1 230 / 400 V 50 Hz 16 A
Fiksno povezan polnilni kabel v skladu z IEC 62196-2 tip 2, pribl. 6 m; moč 
polnjenja 11 kW

A0009060507 3W22M2 230 / 400 V 50 Hz 32 A
Integrirana polnilna vtičnica v skladu z IEC 62196-2 tip 2 za dodatno razpo-
ložljivi polnilni kabel Mode-3; moč polnjenja 22 kW

PREVIDNO!

Informacije in tehnične specifikacije v tem priročniku se nanašajo izključno na različice, navedene v teh navodilih, in jih ni 
dovoljeno prenašati na druge modele polnilnih postaj Wallbox: Te različice so dostavljene s specifičnimi navodili.  
   
Če v teh navodilih ni opisana vaša različica polnilne postaje Wallbox, se obrnite na lokalni tehnični servis podjetja Merce-
des-Benz: Polnilne postaje nikakor ne namestiti, ker lahko sicer pride do okvare polnilne postaje Wallbox, poškodb in/ali 
smrti.

Splošna določila na montažnem mestu
Polnilna postaja Mercedes-Benz je elektrotehnična naprava, za katero pri namestitvi v notranjem in zunanjem območju veljajo 
določena pravila. Pri izboru montažnega mesta je treba upoštevati naslednje točke:

• Upoštevajte vse lokalne predpise za elektroinštalacije, preprečevanje požarov in zaščito pred nesrečami.

• Polnilno postajo Wallbox je treba montirati tako, da imajo pooblaščene osebe prost dostop do nje za upravljanje.

• Poleg tega mora biti pred polnilno postajo Wallbox predviden parkirni prostor, tako da bo vozilo 
vedno dobro dosegljivo z integriranim oz. zunanjim polnilnim kablom.

• Za višino montaže je priporočena razdalja 120 do 140 cm od tal do spodnjega roba ohišja: To pri-
poročilo je mogoče glede na lokalne danosti tudi spremeniti navzgor ali navzdol. Na montažnem 
mestu mora biti zagotovljeno zadostno kroženje zraka, tako da se polnilna postaja Wallbox med 
polnjenjem hladi: Vedno upoštevajte dovoljene delovne temperature (glejte „Tehnični podatki“ na 
strani 21).

• Montažna površina mora biti ravna in dovolj čvrsta za montažo polnilne postaje Wallbox.

• Potrebna montažna površina za polnilno postajo Mercedes-Benz je najmanj 512 x 429 mm (V x 
Š). Montažna plošča polnilne postaje Wallbox mora s svojo celotno površino nalegati na montažno 
površino. 

• Za varno delovanje polnilne postaje Wallbox mora biti okrog ohišja najmanj 50 cm prostora. 

• Načeloma je polnilna postaja Mercedes-Benz Wallbox predvidena za delovanje pri visokih okolj-
skih temperaturah. V vsakem primeru je treba zagotoviti, da zaradi zunanjih vplivov, kot je nepos-
redno sončno sevanje ipd., ne pride do prekoračitve največje delovne temperature.

3W22M200001

120 do  
140 cm
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• Polnilna postaja Wallbox izpolnjuje zahteve za zunanjo montažo. Da bi zmanjšali umazanijo, ki nastane zaradi vremenskih 
vplivov, je polnilno postajo Wallbox treba na prostem montirati na mestih s streho. 

Zahteve za električni dovod
Pri elektrotehničnem priklopu polnilne postaje Mercedes-Benz je treba v vsakem primeru upoštevati naslednje predloge:

• Veljajo vse izdaje za postavitev nizkonapetostnih naprav v skladu z IEC 60364-1 in IEC 60364-5-52.

• Modela A0009060407 in A0009060507 sta predvidena za omrežno napetost 230 V (faza-nič) ali 400 V (faza-faza) 50 Hz. 

• Na mestu namestitve mora biti v skladu s HD 60364-7-722:2012 (glejte tudi „Direktive in standardi“ na strani 24) 
zadostno velik priključek na električno omrežje: Ta priključek mora biti predviden izključno za polnilno postajo Wallbox in ne 
sme napajati nobenih drugih električnih porabnikov.

• Po potrebi je treba napeljati ločen dovod, ki je predviden izključno za priklop polnilne postaje Wallbox in ki ustreza splošnim 
določilom za napeljave in tehniko zgradbe. 

• Glede na želeno priključno moč je treba pred zagonom pri lokalnem elektro podjetju prijaviti namestitev polnilne postaje 
Wallbox oz. si pridobiti ustrezno dovoljenje. Pri tem upoštevajte lokalne predpise vašega elektro podjetja.

• Presek voda je treba prilagoditi želeni priključni moči in drugim vidikom (kot so dolžina voda, material prevodnika, način 
polaganja itd.). Priključne sponke v polnilni postaji Wallbox so predvidene za presek prevodnika do 16 mm2.

• Dovod je mogoče po želji položiti pod omet: Montažna plošča je pripravljena za dovod kabla od zgoraj kot tudi z zadnje 
strani.

• Dovod za polnilno postajo Wallbox mora biti vedno zavarovan z lastnim odklopnikom MCB in RCCB (vsaj tipa A): Pri izbiranju 
odklopnika MCB in RCCB obvezno upoštevajte nacionalne predpise. V skladu z nacionalnimi predpisi je morda potrebno 
stikalo RCCB z drugačno izklopno karakteristiko (npr. tipa B). 

• Polnilna postaja Wallbox nima stikala za vklop/izklop: če jo želite izklopiti, morate vedno izključiti (položaj 0) predprikloplje-
na MCB in RCCB.

• V vsakem primeru zagotovite, da so upoštevana določila za namestitev v teh navodilih. Kršitev ali neupoštevanje lahko vodi 
do hudih poškodb zaradi električnega udara in celo smrt. Poleg tega pri neupoštevanju navedenih napotkov pravilno delova-
nje polnilne postaje Wallbox ni več zagotovljeno.

NAPOTEK!

V različnih državah zgoraj navedeni podatki odstopajo od priključnih pogojev za lokalno električno omrežje. V tem primeru 
je treba Wallbox priključiti v skladu z vsakokratnim načinom priklopa, ki se uporablja v državi namestitve. Pregled zadevnih 
načinov priklopa v posameznih državah najdete na stran 26 v teh navodilih ali na spletni strani www.yourwallbox.de na 
naslednji povezavi:  
www.yourwallbox.de/Mains_Connection_Schemes

Mehanska namestitev montažne plošče
Ko izberete montažno mesto za polnilno postajo Wallbox, lahko začnete z mehansko namestitvijo. Za montažo potrebujete 
naslednje dele:

• vrtalni stroj ali akumulatorski vijačnik (nista priložena)

• sveder Ø 10 mm za vsakokratno montažno podlago (ni priložen)

• izvijač z zarezo (2,5 mm širina rezila), s križno zarezo (PH1) in torks nastavke (TX40, TX25, TX20, TX10)

• montažna plošča (priložena)

• klešče oz. rezilo za rezanje kabelskih skoznjikov na montažni plošči (ni priloženo)

• štiri vijake s ploščato glavo 8 x 60 za pritrditev montažne plošče za izvijač TX40 (priloženi)
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• štiri vijake 6 x 25 za pritrditev ohišja polnilne postaje Wallbox na montažno ploščo za izvijač TX25 (priloženi)

• Po potrebi: vložke, primerne za montažno podlago (priloženi): najlonski vložki, 10 x 50)

• Po potrebi vodno tehtnico (ni priložena).

NEVARNOST!

V vsakem primeru upoštevajte 5 varnostnih pravil: 
1. Sprostite. 
2. Zavarujte pred ponovnim vklopom. 
3. Preverite breznapetostno stanje. 
4. Ozemljite in kratko vežite. 
5. Sosednje dele, ki so pod napetostjo, prekrijte ali izolirajte. 
Pred začetkom namestitve obvezno izključite MCB in RCCB za polnilno postajo v hišni inštalaciji. Poleg tega zagotovite, 
da MCB-ja in RCCB-ja med namestitvijo ni mogoče znova vključiti. Sicer obstaja nevarnost hudih in celo smrtnih poškodb 
zaradi električnega udara!

Za izdelavo izvrtina s pomočjo montažne plošče postopajte kot sledi:

1. Zagotovite, da je na želenem montažnem položaju zadostno velik dovod. Drugače je treba dovod položiti.

2. Montažna plošča ima na zgornjem robu kot tudi na sredini površine 
vnaprej vtisnjene odprtine za dovod. Glede na dovod na mestu postavitve 
(in če je potrebno) s primernimi kleščami, rezilom ali svedrom odstranite 
plastični jeziček, predviden za dovod.

 83 

3. Poravnajte montažno ploščo z izbrano površino: pri tem uporabite vodno 
tehtnico. Narišite izvrtine.

4. Izvrtajte narisane montažne luknje (Ø 10 mm). Po potrebi vstavite prilože-
ne vložke za pritrdilne vijake.
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5. Privijačite montažno ploščo z izvijačem (TX40) in priloženimi vijaki s 
ploščato glavo (8 x 60) na montažni položaj.    
 
OPOMBA: Za dovod z zadnje strani je treba kabel najprej napeljati skozi 
odprtino v priključnem območju na spodnji tretjini montažne plošče, 
preden ga privijačite.

6. Če kabel napeljete od zgoraj, je treba dovod položiti tako, da ga vstavite 
od zgoraj v priključno območje in pritrdite s pripadajočo razbremenitvijo 
vleka.  
 
OPOMBA: Pri dovodu od zadaj razbremenitve vleka ne potrebujete. 

 83 

7. Sedaj s priloženim trirobnim ključem odprite vrata ohišja polnilne postaje 
Wallbox in odprite vrata naprej. 
   
NAPOTEK: Pri tem bodite zelo previdni in zaščitite vrata ohišja pred 
praskami in drugimi zunanjimi poškodbami. Zaščitno folijo z vrat ohišja po 
možnosti odstranite šele tik pred priklopom inštalacije.

8. Z izvijačem odvijte vijake TX20, s katerimi je na sredini pritrjen notranji 
pokrov elektronike in tega odstranite. Vijake spravite na varno. 

9. Polnilna postaja Wallbox je dostavljena s tremi primernimi membranami za 
odprtine na spodnjem delu postaje: Vstavite jih in veliko membrano odreži-
te: Skozi to odprtino sedaj napeljite dovod.
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10. Obesite polnilno postajo Wallbox na montažno ploščo. Pri tem sredinski 
vijak na zgornjem območju na zadnji strani vstavite v ustrezno odprtino na 
montažni plošči: Polnilna postaja Wallbox je sedaj varno pritrjena.

11. Sedaj polnilno postajo Wallbox privijte z izvijačem (TX25) in štirimi prilo-
ženimi vijaki 6 x 25 na montažno ploščo. Polnilna postaja je sedaj čvrsto 
povezana z montažno ploščo.

12. Pri dovodu s gibkimi prevodniki zagotovite, da so na žilah z odstranjeno 
izolacijo tulci za konce žil. Sedaj odvijte spodnje vijake priključnih sponk, 
napeljite žile v ustrezno sponko in privijte dovod z zateznim momentom od 
2,5 do 3 Nm. Namestitev je prikazana na naslednjem prikazu in v tabeli. 

Pri 3-faznih različicah A0009060407 in A0009060507 je treba dovod priključiti kot sledi:

Oznaka Barva žile Oznaka priključka

Prevodnik pod napetostjo faza 1 Rjava L1

Prevodnik pod napetostjo faza 2 Črna L2

Prevodnik pod napetostjo faza 3 Siva L3

Nevtralni prevodnik Modra N

Zaščitni prevodnik Zeleno-rumena PE
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NEVARNOST!

Upoštevajte, da se bo elektronika v vašem Wallboxu pokvarila, če boste med prevodnik L1, ki prevaja tok, in nevtralni pre-
vodnik priključiti napetost, večjo od 250 V.

NAPOTEK!

3-fazne različice je mogoče po želji priključiti in upravljati tudi enofazno na sponko L1: Vendar pa se v tem primeru nave-
dena nazivna moč za polnilno postajo Wallbox ne bo dosegla. 
V primeru nesimetrične obremenitve oskrbovalnega omrežja upoštevajte lokalno veljavne tehnične priključne pogoje.

NAPOTEK!

V različnih državah podatki, navedeni v teh navodilih, odstopajo od priključnih pogojev za lokalno električno omrežje. V 
tem primeru je treba Wallbox priključiti v skladu z vsakokratnim načinom priklopa, ki se uporablja v državi namestitve. 
Pregled zadevnih načinov priklopa v posameznih državah najdete na stran 26 v teh navodilih ali na spletni strani 
www.yourwallbox.de na naslednji povezavi:  
www.yourwallbox.de/Mains_Connection_Schemes

NAPOTEK!

Polnilna postaja Mercedes-Benz Wallbox je tovarniško prednastavljena na 16-amperski polnilni tok. Če je prek hišne inšta-
lacije mogoč manjši ali večji polnilni tok, je treba ustrezno prilagoditi prednastavitev za polnilno postajo Wallbox, preden 
ponovno namestite pokrov elektronike in začnete polnilno postajo uporabljati: Ta postopek je opisan v odseku „Nastavitve-
ni in testni način“ na strani 16 in nadaljnjih.  
Upoštevajte, da nikakor ne smete prekoračiti nazivnega toka, navedenega na etiketi izdelka in konfiguriranega v vdelani 
programski opremi.

13. Ponovno namestite pokrov elektronike v ohišje in ga privijačite s pripa-
dajočim torks vijakom (TX20).

14. Zaprite vrata ohišja, da bodo zaskočila, in jih zapahnite s priloženim 
trirobnim ključem.

Električni zagon
Po mehanski in električni namestitvi je treba preveriti pravilnost delovanja polnilne postaje Mercedes-Benz Wallbox in odpravi-
ti morebitne napake v delovanju ali pri namestitvi.

Za zagon polnilne postaje Mercedes-Benz Wallbox postopajte kot sledi:

1. Vključite predpriklopljen(e) MCB(-je).
2. Dodatno vključite zunanji RCCB (vzpostavi se povezava polnilne postaje Wallbox z električnim omrežjem).
Ko je polnilna postaja Wallbox znova povezana z električnim omrežjem, se bo začela inicializacija: Pri tem se izvede preizkus 
notranje elektronike, da se zagotovi pravilno delovanje postaje. 
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Ta postopek je prikazan z LED-lučkami na sprednji strani polnilne postaje Mercedes-Benz kot sledi. 

LED-indikator Opis

Vse tri LED-lučke enkrat utripnejo...

...in nato ugasnejo.

Na koncu utripata modra  (dodatna različica) in zelena LED-lučka  (glavna 
različica), ki prikazujeta trenutno različico vdelane programske opreme (bistveno 
samo v primeru iskanja napak).

Nato modra LED-lučka  utripne vsakih 5 sekund, medtem ko zelena LED-lučka  in rdeča LED-lučka  ne svetita. Vozilo 
lahko sedaj priključite za polnjenje. Postopek polnjenja je opisan v priloženih navodilih za uporabo.

NAPOTEK!

Na koncu električnega zagona je treba v testnem načinu preveriti pravilno delovanja kontaktorjev polnilne postaje Wallbox. 
Testni način je opisan v odseku „Nastavitveni in testni način“ na strani 16 in nadaljnjih.
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Iskanje napak in rešitve
Če med delovanjem polnilne opstaje Mercedes-Benz Wallbox pride do napake, bo ta prikazana z LED-prikazi na spodnjem delu 
vrat ohišja. Za prikaz lahko LED-lučke...

...svetijo  
(neprestano)

...utripajo
...ne svetijo  

(stalno ne svetijo).
V naslednjem poglavju je opisano, kako prepoznate motnje in napake in kateri ukrepi so potrebni, da napako odpravite.

Motnje v delovanju in rešitve
Za varno delovanje mora biti polnilna postaja Mercedes-Benz Wallbox zaščitena z zunanjimi MCB-ji in RCCB-ji v hišni inštala-
ciji. Da je v primeru napake možno ustrezno ukrepati in ponovno vzpostaviti delovanje, je treba najprej ugotoviti, do katere je 
vrste napake je prišlo. Pojavijo se lahko naslednje motnje:

Motnja Možni vzrok Predlog rešitve

LED-lučke ne delujejo.

Polnilna postaja Wallbox se 
ne oskrbuje z napetostjo.

Električno napajanje je prekinjeno: Preverite predpriklopljena MCB in RCCB in ju po potrebi znova 
vključite. Če se napaka ponavlja ali trajno pojavlja, stopite v stik s tehničnim servisom podjetja 
Mercedes-Benz.

Polnilna postaja Wallbox ni 
priključena v skladu z vsa-
kokratnim načinom priklopa 
v državi namestitve.

Način priklopa vaše polnilne postaje Wallbox preverite s pomočjo pregleda posameznih nači-
nov priklopa v vsakokratni državi, ki najdete na stran 26 v teh navodili ali na spletni strani 
www.yourwallbox.de na naslednji povezavi:  
www.yourwallbox.de/Mains_Connection_Schemes
Po potrebi spremenite način priklopa, da bo v skladu s tem pregledom.

Prišlo je do notranje napake 
v polnilni postaji.

Polnilno postajo je treba zamenjati. V tem primeru se obrnite na lokalni tehnični servis Mercedes-Benz.

Električno vozilo ni zaznano.
Polnilni kabel ni pravilno pri-
ključen v vozilo ali polnilno 
postajo Wallbox.

Izvlecite polnilni vtič iz vozila in polnilne postaje Wallbox in ga znova priključite: če napaka ne izgine, 
preverite polnilni kabel Mode 3 in stopite v stik z lokalnim tehničnim servisom Mercedes-Benz.

LED-lučke prikazujejo sporo-
čilo o napaki.

Polnilna postaja Mercedes-
-Benz Wallbox zazna napako.

Ponovno zaženite polnjenje: Če se napaka ponavlja ali trajno pojavlja, zaustavite polnilno postajo Wall-
box (stran „Zaustavitev in ponovni zagon izdelka“ na strani 20) in stopite v stik s tehničnim servisom 
podjetja Mercedes-Benz.

NAPOTEK!

Če je v električnem dovodu polnilne postaje Wallbox prišlo do napake, postajo zaustavite (glejte „Zaustavitev in ponovni 
zagon izdelka“ na strani 20) in se obrnite na lokalni tehnični servis Mercedes-Benz.

Stanja napak in rešitve
Za prikaz napak svetijo in utripajo LED-lučke po določenem vzorcu, ki se stalno ponavlja. Pri stanjih napak F1 do F10 se prikaz 
menjava v korakih po 200 ms: LED-lučke lahko pri tem stalno svetijo oz. ne svetijo oz. zasvetijo za 200 ms. Dodelitev med 
optičnim prikazom in napakami najdete na naslednjem seznamu:
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200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms Opis

Napaka F1: Glavni kontaktor polnilne postaje Wallbox se ne 
odpre.

Zelena LED-lučka utripne štiri krat zaporedoma, modra LED-
-lučka ne sveti in rdeča LED-lučka stalno sveti.

Napaka F2: Vdelana programska oprema je med začetnim 
ali cikličnim samotestom zaznala nedovoljeno stanje.

Zelena LED-lučka utripne tri krat zaporedoma, nato enkrat 
utripne modra LED-lučka in rdeča LED-lučka stalno sveti.

Rešitev: V obeh primerih izključite električno napajanje in ga znova vključite. Če se napaka ponavlja, zaustavite polnilno 
postajo Wallbox (glejte „Zaustavitev in ponovni zagon izdelka“ na strani 20) in stopite v stik s tehničnim servisom podjetja 
Mercedes-Benz.

200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms Opis

Napaka F3: Notranji modul za okvarni enosmerni tok je 
zaznal okvarni enosmerni tok. 

Zelena in modra LED-llučka izmenično dva krat utripneta, 
rdeča LED-lučka pa stalno sveti.

Rešitev: Če se napaka pojavi prvič, se bo polnjenje prekinilo za 20 sekund in nato ponovno samodejno zagnalo. Če se napak 
takoj ponovi, se bo polnjenje dokončno prekinilo: Ponovno polnjenje je mogoče šele, ko vozilo ločite od polnilne postaje 
Wallbox. 

Vozilo ima morda električno napako v polnilnem sistemu. Vozila ne polnite in nemudoma stopite v stik s kvalificirano delavni-
co. Upoštevajte tudi napotke v navodilih za uporabo vozila.

200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms Opis

Napaka F5: Ta napaka je bistvena samo za modele s polnil-
no vtičnico (A0009060507) in prikazuje, da vtiča polnilnega 
kabla Mode-3 ni bilo mogoče fiksirati v polnilno vtičnico 
polnilne postaje Wallbox.Modra LED-lučka utripne štiri krat zaporedoma, zelena LED-

-lučka ne sveti in rdeča LED-lučka stalno sveti.

Napaka F6: Ta napaka je bistvena samo za modele s 
polnilno vtičnico (A0009060507) in prikazuje, da je tokovno 
kodiranje polnilnega kabla Mode 3 napačno.

Zelena LED-lučka dva krat utripne, nato dva krat utripne 
modra LED-lučka, rdeča LED-lučka pa stalno sveti.

Rešitev: Polnilna postaja Wallbox po 60 sekundah samodejno zažene polnjenje. Če se napaka ponavlja, preverite pritrditev vti-
ča v vtičnici oz. ga izvlecite in znova vtaknite. Če se napaka ponavlja, preverite polnilni kabel Mode 3. Če kabel ni poškodovan, 
je treba zamenjati polnilno postajo Wallbox. Pri tem se obrnite na lokalni tehnični servis Mercedes-Benz.



15Mercedes-Benz Wallbox | Iskanje napak in rešitve 

200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms Opis

Napaka F7: Vozilo zahteva polnjenje z odzračevanjem.

Modra LED-lučka utripne dva krat zaporedoma, zelena 
LED-lučka ne sveti in rdeča LED-lučka stalno sveti.

Rešitev: Polnilna postaja Wallbox po 60 sekundah samodejno zažene polnjenje. Če se napaka ponavlja še naprej, se obrnite 
na lokalni tehnični servis Mercedes-Benza. Polnjenje vozil, ki jih je treba med polnjenjem odzračevati, s polnilno postajo Mer-
cedes-Benz Wallbox ni mogoče. 

200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms Opis

Napaka F8: Med pilotnim kontaktom CP in PE-zaščitnim 
prevodnikom je prišlo do kratkega stika ali pa je okvarjen 
komunikacijski vmesnik vozila.

Zelena LED-lučka utripne dva krat zaporedoma, modra LED-
-lučka ne sveti in rdeča LED-lučka stalno sveti.

Rešitev: Polnilna postaja Wallbox po 60 sekundah samodejno zažene polnjenje. Če se napaka ponavlja, preverite polnilni 
kabel Mode 3. Če kabel ni poškodovan, je treba preveriti vozilo: Pri tem se obrnite na kvalificirano delavnico.

200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms Opis

Napaka F9: Modul za nadzor toka je ugotovil, da polnilni tok 
presega največji nastavljeni tok.

Zelena LED-lučka utripne štiri krat zaporedoma, ko utripne 
četrtič, začne utripati tudi modra LED-lučka in rdeča LED-
-lučka stalno sveti.

Rešitev: Polnilna postaja Wallbox po 60 sekundah samodejno zažene polnjenje. Če se napaka ponavlja, je treba preveriti 
polnilni kabel Mode 3 ali vozilo: Pri tem se obrnite na kvalificirano delavnico.

200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms Opis

Napaka F10: Nadzor temperature je v notranjosti ohišja 
zaznal temperaturo nad 80 °C.

Zelena LED-lučka utripne štiri krat zaporedoma, ko utripne 
tretjič in četrtič, začne utripati tudi modra LED-lučka in rdeča 
LED-lučka stalno sveti.

Rešitev: Nadzor temperature prekine polnjenje.

• Polnjenje se ponovno zažene po 10 minutah, ko temperatura ohišja pade pod 70 °C.

• Polnjenje se takoj znova zažene, ko temperatura ohišja pade pod 60 °C. 

Če se napaka ponovi ali trajno ponavlja, je treba poskrbeti za boljše hlajenje in/ali senco na mestu postavitve polnilne postaje 
Wallbox. Če se napaka ponavlja, je treba preveriti vozilo: Pri tem se obrnite na kvalificirano delavnico.
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200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms Opis

Napaka F16: Prenos podatkov do integriranega nadzora 
toka je moten. Največji polnilni tok je med motnjo omejen 
na 10 A.

Modra in zelena LED-lučka stalno svetita, rdeča LED-lučka 
pa dva krat utripne.

Rešitev: Polnjenje je možno še naprej, vendar z zmanjšano močjo polnjenja. Če se napaka ponavlja ali trajno pojavlja, 
zaustavite polnilno postajo Wallbox (glejte „Zaustavitev in ponovni zagon izdelka“ na strani 20) in stopite v stik s tehničnim 
servisom podjetja Mercedes-Benz.

200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms Opis

Napaka F17: Nadzor temperature je v notranjosti ohišja 
zaznal temperaturo nad 60 °C. Največji polnilni tok je ome-
jen na 6 A.

Modra in zelena LED-lučka stalno svetita, rdeča LED-lučka 
pa dva krat utripne.

Rešitev: Polnjenje je možno še naprej, vendar z zmanjšano močjo polnjenja. Če se napaka ponovi ali trajno ponavlja, je treba 
poskrbeti za boljše hlajenje in/ali senco na mestu postavitve polnilne postaje Wallbox. Če se napaka ponavlja, je treba preve-
riti vozilo: Pri tem se obrnite na kvalificirano delavnico.

PREVIDNO!

Če polnilna postaja Wallbox med delovanjem z vozilom še naprej oz. stalno prikazuje sporočila o napakah, jo zaustavitev 
(glejte „Zaustavitev in ponovni zagon izdelka“ na strani 20) in se obrnite na lokalni tehnični servis podjetja Mercedes-
-Benz. Morda je potrebno popravilo, preden lahko spet polnite.

Nastavitveni in testni način
Prednastavitev za polnilni tok polnilne postaje Mercedes-Benz Wallbox (16 A) je mogoče spremeniti v nastavitvenem načinu 
prek internih vrtljivih kodirnih stikal, če hišna inštalacija omogoča manjši ali večji polnilni tok. Vendar pa je treba paziti, da ne 
prekoračite nazivnega toka, navedenega na etiketi izdelka. 

Nastavitveni način

Za izvajanje nastavitev prek vrtljivih kodirnih stikal, je treba odstraniti notranji pokrov elektronike polnilne postaje Wallbox: Ta 
postopek je opisan v korakih 7 in 8 na stran 9 v odseku „Mehanska namestitev montažne plošče“. 

NEVARNOST!

Ko odstranite pokrov elektronike, so lahko v notranjosti polnilne postaje Wallbox ter na delih, ki se jih lahko dotaknete, 
nevarne električne napetosti. V VSAKEM PRIMERU najprej vključite MCB in RCCB za polnilno postajo v hišni inštalaciji, 
preden nadaljujete z nastavitvenim in testnim načinom.     
V vsakem primeru upoštevajte 5 varnostnih pravil: 
1. Sprostite. 
2. Zavarujte pred ponovnim vklopom. 
3. Preverite breznapetostno stanje. 
4. Ozemljite in kratko vežite. 
5. Sosednje dele, ki so pod napetostjo, prekrijte ali izolirajte.  
Sicer obstaja nevarnost hudih in celo smrtnih poškodb zaradi električnega udara!



17Mercedes-Benz Wallbox | Iskanje napak in rešitve 

Na glavni platini polnilne postaje Mercedes-Benz Wallbox sta dve vrtljivi 
kodirni stikali S1 in S3, ki morata pri normalnem delovanju biti nastavljeni na 
položaj 0. Za spremembo največjega polnilnega toka je potrebno samo stika-
lo S1 (na tlorisu levo). Vrtljivo kodirno stikalo S3 naj bo vedno na položaju 0.

Za spreminjanje nastavitev za največji polnilni tok polnilne postaje Mercedes-Benz Wallbox postopajte kot sledi:

Delovni korak Stanje LED-lučk Opomba

1. Izključite električno napajanje polnilne 
postaje Wallbox prek predpriklopljenih 
MCB-ja in RCCB-ja. 

-

2. Odstranite notranji pokrov elektronike. Nasta-
vite želeno vrednost prek vrtljivega kodirnega 
stikala S1 (glejte tabelo na stran 16).

Z vrtljivim izbirnim stikalom S1 izberite po-
ložaj za želeno jakost toka. Vrtljivo kodirno 
stikalo S3 pustite na položaju 0.

3. Montirajte notranji pokrov elektronike. 
Zaprite in zaklenite vrata ohišja. Vključi-
te električno napajanje polnilne postaje 
Wallbox prek predpriklopljenih MCB-ja in 
RCCB-ja. 

Polnilna postaja Wallbox se bo sedaj zag-
nala v nastavitvenem načinu in omogoča 
nastavitev z vrtljivima kodirnima stikaloma.

4. Polnilna postaja Wallbox se bo sedaj zag-
nala v nastavitvenem načinu.

pribl. 10 
sekund

Ko se nastavitve po pribl. 10 sekundah 
uspešno shranijo v pomnilnik, svetijo vse 
LED-lučke.

5. Izključite električno napajanje polnilne 
postaje Wallbox prek predpriklopljenih 
MCB-ja in RCCB-ja. 

-

6. Odstranite notranji pokrov elektronike. 
Vrtljivo kodirno stikalo S1 nastavite na 
položaj 0, 1 ali F.

Zagotovite, da je vrtljivo kodirno stikalo S3 
še naprej na položaju 0.

7. Montirajte notranji pokrov elektronike. 
Zaprite in zaklenite vrata ohišja. Vključi-
te električno napajanje polnilne postaje 
Wallbox prek predpriklopljenih MCB-ja in 
RCCB-ja. 

Polnilna postaja Wallbox med inicializacijo 
naloži nove nastavitve iz pomnilnika in nato 
deluje v normalnem načinu (glejte stran 
11 in nadaljnje).

Pri določenih okoliščinah lahko pri spremembi prednastavljenih jakosti toka pride do napake, ki se prikaže prek LED-indikator-
jev, ko priključite električno napajanje polnilne postaje Wallbox v 3. koraku:

Opis napake Stanje LED-lučk

• Nastavitev ni bilo mogoče shraniti v pomnilnik.

• Polnilna postaja Wallbox je nastavljena na jakost toka, ki ni dovoljena za to različico: Pred-
nastavljene jakosti toka se zato ne spremenijo. 

V obeh primerih nadaljujte s 6. korakom, da lahko polnilno postajo Wallbox nato ponovno uporabljate v normalnem načinu 
delovanja. 

S1      S3 
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Testni način

Pri zagonu in poznejšem obratovanju je mogoče nastavitve polnilne postaje Mercedes-Benz Wallbox preveriti v testnem nači-
nu, če vozilo ni na voljo. Pri tem postopajte kot sledi:

Delovni korak Stanje LED-lučk Opomba

1. Izključite električno napajanje polnilne 
postaje Wallbox prek predpriklopljenih 
MCB-ja in RCCB-ja. 

-

2. Odstranite notranji pokrov elektronike. 
Vrtljivo kodirno stikalo S1 nastavite na 
položaj 2, 4 ali E (glejte tabelo na naslednji 
strani).

Vrtljivo kodirno stikalo S3 pustite na 
položaju 0.

3. Montirajte notranji pokrov elektronike. 
Zaprite in zaklenite vrata ohišja. Vključi-
te električno napajanje polnilne postaje 
Wallbox prek predpriklopljenih MCB-ja in 
RCCB-ja. 

-

4. Polnilna postaja Wallbox se bo sedaj zag-
nala v testnem načinu.

-

NEVARNOST!

V testnem načinu so na polnilnih kontaktih polnilne postaje nevarne električne napetosti, ki predstavljajo nevarnost za živ-
ljenje: Teh kontaktov se nikar ne dotikajte in bodite pri naslednjih delih zelo previdni. Sicer obstaja nevarnost hudih in celo 
smrtnih poškodb zaradi električnega udara!

5. V testnem načinu lahko izmerite napetost 
na fazah polnilne vtičnice (A0009060507) 
oz. polnilnega vtiča (A0009060407). Poleg 
tega je mogoče izmeriti tudi signal na 
CP-kontaktu (nasproti PE), frekvenco in 
testna razmerja.

pribl. 10 
minut

Utripajoče LED-lučke prikazujejo, da je 
polnilna postaja Wallbox vključena in je na 
polnilnih kontaktih napetost. Zato bodite 
zelo previdni! 

Po približno 10 minutah se napetost samo-
dejno izključi (vse LED-lučke svetijo).

6. Za izklop testnega načina izključite elek-
trično napajanje polnilne postaje Wallbox 
prek predpriklopljenih MCB-ja in RCCB-ja. 

-

7. Odstranite notranji pokrov elektronike. 
Vrtljivo kodirno stikalo S1 nastavite na 
položaj 0, 1 ali F.

Zagotovite, da je vrtljivo kodirno stikalo S3 
še naprej na položaju 0.

8. Montirajte notranji pokrov elektronike. 
Zaprite in zaklenite vrata ohišja. Vključi-
te električno napajanje polnilne postaje 
Wallbox prek predpriklopljenih MCB-ja in 
RCCB-ja. 

Polnilna postaja Wallbox med inicializacijo 
naloži nastavitve iz pomnilnika in nato 
deluje v normalnem načinu.
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Nastavitve za vrtljivi kodirni stikali S1 in S3

Z levim vrtljivim kodirnim stikalom S1 so mogoče naslednje nastavitve:

Postavka Opis delovanja Razlaga
0 Normalno obratovanje Nastavitev za normalno polnjenje

1 Brez funkcije -

2 Testni način
Možno je merjenje omrežne napetosti (vključen kontaktor) ter komunikacija (CP) na polnilnih kontaktih za 
preverjanje delovanja brez vozila.

3 Nastavitev ID-ja naprave Z vrtljivim kodirnim stikalom S3 lahko vnesete ID naprave (glejte naslednjo stran)

4 Testni način Glejte položaj 2

5

Nastavitev največjega polnilnega toka

  8 A

6 10 A

7 13 A

8 16 A

9 20 A

A 30 A

B 32 A

C 64 A

D Ponastavitev na tovarniške nastavitve (16 A)

E Testni način Glejte položaj 2

F Normalno obratovanje Nastavitev za normalno polnjenje

Z desnim vrtljivim kodirnim stikalom S3 so mogoče naslednje nastavitve:

Postavka MODBUS ID naprave Razlaga

0 Normalno obratovanje Nastavitev za normalno in testno obratovanje

1 0x01

Če je vrtljivo kodirno stikalo S1 na položaju 3 (glejte zgoraj), je mogoče polnilni postaji Wallbox dodelite 
drugo ID naprave prek položajev stikala S3. Sprememba ID-ja naprave je predvidena za prihodnje 
uporabe in trenutno ne vpliva na delovanje. Zato priporočamo, da je ne spreminjate in vrtljivo kodirno 
stikalo S3 pustite na položaju 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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Zaustavitev in ponovni zagon izdelka
Po potrebi lahko polnilno postajo Mercedes-Benz izklopite. Za izklop polnilne postaje Wallbox postopajte kot sledi:

1. Izključite zunanji RCCB (povezava polnilne postaje Wallbox z električnim omrežjem se prekine).
2. Dodatno izključite predpriklopljen MCB.
3. Vedno upoštevajte 5 varnostnih pravil!
Sedaj polnilna postaja MErcedes-Benz Wallbox ne more polniti in jo lahko po potrebi demontirate.

Da lahko polnilno postajo Wallbox pozneje znova vključite, postopajte kot sledi:

1. Vzključite predpriklopljen MCB.
2. Dodatno vključite zunanji RCCB (vzpostavi se povezava polnilne postaje Wallbox z električnim omrežjem).
Ko je polnilna postaja Mercedes-Benz Wallbox znova povezana z električnim omrežjem, se bo začela inicializacija: Kot je opisa-
no v odseku „Električni zagon“ na strani 11, lahko nato priključite vozilo za polnjenje.

Vračilo vaše polnilne postaje Wallbox
Če polnilna postaja Wallbox med namestitvijo ali uporabo neprestano prikazuje sporočila o napakah ali ne deluje pravilno, 
se obrnite na lokalni tehnični servis Mercedes-Benz. Če napake ni mogoče odpraviti, je potrebno popravilo. Pri tem je treba 
polnilno postajo Wallbox zaustaviti, demontirati in prek servisne službe Mercedes-Benz poslati na popravilo.

Poleg polnilne postaje mora poslati tudi izpolnjen dokument „Checklist for returns“. Pazite, da bodo vsi podatki v dokumentu 
pravilni in popolni in da bo dokument podpisal tako kupec kot tudi inštalater. Popravila drugače ne bo mogoče izvesti.

Dokument „Checklist for returns“ najdete na spletni strani www.yourwallbox.de na naslednji povezavi:  
www.yourwallbox.de/RMA-document
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Priloga
Tehnični podatki
Različica A0009060407 A0009060507

Predpisi v skladu z IEC 61851-1 / 61439-7

Električni priključek za dovod do najv. 5 x 16 mm²

Nazivna napetost 230 / 400 V

Nazivni tok 16 A, 3-fazni 32 A, 3-fazni

Nazivna frekvenca 50 Hz

Najv. moč polnjenja 11 kW 22 kW

Polnilni odcep Polnilni kabel tipa 2, pribl. 6 m Polnilna vtičnica tipa 2

Zaščitne naprave Elektronsko zaznavanje okvarnega enosmernega toka DC-RCM, IΔn d.c. ≥ 6 mA

Krmiljenje / parametriranje
Notranja vmesnika RS485 in USB 
(brez dostopa s strani uporabnika/inštalaterja)

Okoljska temperatura med obratovanjem -30 do 50 °C

Temperatura skladiščenja -30 do 85°C

Zračna vlaga, relativna 5 do 95 % (brez kondenzata)

Razred zaščite I

Prenapetostna kategorija III

Stopnja onesnaženosti 3

Vrsta zaščite ohišja IP54 IP44

Odpornost proti udarcem IK08

Dimenzije vklj. z montažno ploščo 492 x 400 x 194 mm (V x Š x G)

Dimenzije brez montažne plošče 492 x 400 x 162 mm (V x Š x G)

Dimenzije montažne plošče 477.9 x 376.4 x 32 mm (V x Š x G)

Največja višina postavitve ≤ 2.000 m NHN (N NV)

Teža na enoto z montažno ploščo pribl. 14 kg pribl. 5.7 kg

Teža na enoto brez montažne plošče pribl. 13 kg pribl. 4.7 kg
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Merske skice in dimenzije
Polnilna postaja Mercedes-Benz Wallbox je dostavljena v celoti montirana in preizkušena. Vse dimenzije in montažne točke so 
navedene na naslednjih merskih skicah.

Montažna plošča

Tloris in stranski pogledi (vsi podatki so v mm)

Polnilna postaja Wallbox s polnilno vtičnico

Tloris in stranski pogled (vsi podatki so v mm)
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Polnilna postaja Wallbox z integriranim polnilnim kablom

Tloris in stranski pogled (vsi podatki so v mm)

Zasedenost kontaktov tip1/tip2
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Direktive in standardi 
Polnilna postaja Mercedes-Benz Wallbox ustreza naslednjim standardom in razredom zaščite:

Splošne direktive

Direktiva Razlaga

2014/30/EU Direktiva o EMZ

2011/65/EU Direktiva RoHS 2

2012/19/EU Direktiva o OEEO

2014/35/EU Nizkonapetostna direktiva

Zakon o električnih napravah Zakon o električnih in elektronskih napravah

Standardi o varnosti naprave

Standard Razlaga

IEC 61851-1 Ed 2.0:2010 Prevodni polnilni sistem za električna vozila - del 1: Splošne zahteve

IEC/TS 61439-7:2014 7. del: Kombinacije stikalnih naprav za določene uporabe npr. v marinah, prostorih za kamiranje, trgovinah, 
polnilnih potaja za električna vozila

DIN EN 61851-1: 2012-01 Prevodni polnilni sistem za električna vozila - del 1: Splošne zahteve

E DIN EN 61851-22:2011-04 Prevodni polnilni sistem za električna vozila - del 22: Polnilna postaja na izmenični tok za električna vozila

HD 60364-7-722:2012 Namestitev nizkonapetostnih naprav – Del 7-722: Električno napajanje električnih vozil

Razredi in vrste zaščite

Razred/vrsta zaščite Razlaga

Naprava ustreza razredu zaščite 1.

IP 44
Vrsta zaščite naprave: Zaščita pred vdorom trdih delcev s premerom, večjim od 1 mm, in pred brizganjem vode 
(različica: A0009060507).

IP 54
Vrsta zaščite naprave: Zaščita pred dotikom, prahom v škodljivih količinah in pred brizganjem vode (različica: 
A0009060407)

CE-oznaka in izjava o skladnosti
Polnilna postaja Mercedes-Benz Wallbox ima CE-oznako. Pripadajočo izjavo o skladnosti v elektronski obliki 
lahko prenesete s spletne strani www.yourwallbox.de.

Slovarček in definicije
V nadaljevanju so razložene pomembne kratice in izrazi, ki se uporabljajo v teh navodilih.



25Mercedes-Benz Wallbox | Priloga 

Kratica Razlaga Pomen

DC Direct Current Enosmerni tok 

DC-RCM Direct Current Residual Current Monitor Nadzorna naprava za javljanja okvarnih enosmernih tokov 

LED Light Emitting Diode Svetlobna dioda

MCB Miniature Circuit Breaker Prekinjač

RCCB Residual Current operated Circuit-Breaker Zaščitno stikalo za okvarni tok (FI-stikalo)

Blagovne znamke
Za vse blagovne znamke, imenovane v priročniku in zaščitene s strani tretjih oseb, veljajo neomejena določila veljavnega zako-
na o blagovnih znamkah in o lastniku registriranega lastnika. 

Vse tukaj imenovane blagovne znamke, trgovska imena ali imena podjetij so ali so lahko blagovne znamke ali registrirane 
blagovne znamke vsakokratnih lastnikov. Vse pravice, ki tukaj niso izrecno dodeljene, so pridržane.

Če blagovne znamke v tem priročniku niso izrecno označene, to ne pomeni, da za ime ne veljajo pravice tretjih oseb.

Avtorske pravice
Copyright © 2017

Različica 1.1, MB-IM-Wallbox-2017-03-06

Vse pravice pridržane.

Vse podatke v teh navodilih lahko spremenimo brez vnaprejšnje napovedi in ne predstavljajo nobenih obveznosti s strani 
proizvajalca.

Vse slike v teh navodilih lahko odstopajo od dostavljenega izdelka in ne predstavljajo nobenih obveznosti s strani proizvajalca.

Proizvajalec ne prevzema nobene odgovornosti za izgube in/ali škodo, nastalo zaradi navedb ali napačnih informacij v teh 
navodilih.

Tega priročnika brez izrecnega pisnega dovoljenja proizvajalca niti v celoti niti delno ni dovoljeno razmnoževati, shraniti na 
elektronski medij ali elektronsko, električno, mehansko, optično in kemično prenašati v kakršni koli obliki, ga fotokopirati ali 
posneti.

Napotki za odlaganje
Za ohranjanje in zaščito okolja, preprečevanje onesnaženosti okolja in za izboljšanje ponovne upora-
be surovin (recikliranje) je evropska Komisija oblikovala Direktivo (Direktove o EOOE 2002/96/ES in 
EAG-VO), v skladu s katero mora proizvajalec po koncu uporabe sprejeti nazaj električne in elektronske 
naprave in jih pravilno odstraniti ali reciklirati.

Naprav, označenih s tem simbolom, v Evropski uniji ni dovoljeno odstraniti med neločene gospodinjske 
odpadke: Pri lokalnih oblasteh se pozanimajte o pravilnem odlaganju. 

Materiale je treba reciklirati v skladu z njihovo označbo. Z recikliranjem, obnovo snovi ali drugimi obli-
kami ponovne uporabe starih naprav ogromno prispevate k zaščiti našega okolja.
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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

Panama 60 Hz 220 V L1 L2 x
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Country
Local  
frequency

Local voltage  
(domestic applications)

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

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



Po objavi teh navodil za uporabo lahko proizvajalec na izdelku naredi manjše tehnične spremembe. Zaradi tega se lahko pojavijo manjša odstopanja pri zunanjem 
videzu izdelka. Morebitna barvna odstopanja so posledica tiskarskega postopka.

     Daimler AG, Mercedesstr. 137, 70327 Stuttgart, Nemčija
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