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Dôležité informácie
Predslov
Tento návod popisuje mechanickú a elektrickú inštaláciu Wallboxu firmy Mercedes-Benz. Pracovné postupy popísané v tomto
návode sa smú prevádzať len kvalifikovaným odborným personálom (mechanická inštalácia) príp. nejakým kvalifikovaným
elektrikárom (elektrická inštalácia), ktorý na základe svojho odborného vzdelania, vedomostí a skúseností ako aj poznania
príslušných noriem, dokáže posúdiť, vykonávať pracovné postupy, ktoré sú popísané v inštalačnom návode a dokáže rozpoznať
prípadné nebezpečenstvá.
Varianty Wallboxu firmy Mercedes-Benz sa môžu identifikovať jednoznačne cez etikety výrobku na Wallboxe: Tieto etikety nesú
číslo predmetu Mercedes-Benz (spodná strana na vonkajšej strane) ako aj číslo výrobku ABL (kryt elektroniky vnútorný), sú
však identické vo vzťahu na technické údaje. Pred inštaláciou v každom prípade zabezpečte, aby existujúci variant sa popísal
aj v tomto inštalačnom návode!
V tejto príručke sa popisujú nasledujúce varianty Wallboxu:
Číslo predmetu Mercedes-Benz

Číslo výrobku ABL

A0009060407

3W11M1

A0009060507

3W22M2

Pokyny k tejto príručke
Existujúci návod patrí k rozsahu dodávky Wallboxu firmy Mercedes-Benz a dokumentuje postupy a nastavenia, ktoré sú
potrebné k inštalácii a uvedeniu Wallboxu do prevádzky ako aj k odstráneniu chýb v prevádzke. Pre možnú rýchlu a prehľadnú
orientáciu sú v tomto návode preto určité textové pasáže špeciálne formátované.
•

Popisy, ktoré uvádzajú rôzne rovnocenné voľby (ako v tomto prípade), sú označené pomocou odrážok.

•

Popisy, ktoré popisujú vykonanie nejakej funkcie, sa uvádzajú numericky a definujú preto poradie jednotlivých pracovných
postupov.

Prečítajte si bezpodmienečne pozorne tento návod a nasledujte predovšetkým všetky pokyny k bezpečnosti, ktoré sú uvedené
v tomto návode.
Všetky rozmery v tomto návode sú uvedené v milimetroch. Pokiaľ je to nevyhnutné, tak je pri rôznych obrázkoch uvedená aj
príslušná mierka.
Prosím rešpektujte to, že všetky technické údaje, špecifikácie a znaky dizajnu výrobku sa môžu zmeniť bez predošlého oznámenia.

Bezpečnostné pokyny v tomto návode
Rešpektovať sa musia najmä varovné pokyny a preventívne opatrenia označené v tomto návode nasledovne. Symboly majú
nasledujúci význam:
NEBEZPEČENSTVO!
Odstavce označené týmto symbolom upozorňujú na elektrické napätia, ktoré predstavujú ohrozenie pre telo a život: Porušenie môže viesť k ťažkým poraneniam a smrti. Akcie, ktoré sú označené týmto symbolom, sa nesmú v žiadnom prípade
vykonávať.
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POZOR!
S týmto symbolom označené odseky upozorňujú na ďalšie nebezpečenstvá, ktoré môžu viesť ku škodám na prístroji
samotnom alebo na iných elektrických spotrebičoch. Akcie, ktoré sú označené týmto symbolom, sa musia vykonávať s
osobitou starostlivosťou.
UPOZORNENIE!
Odseky označené týmto symbolom upozorňujú na ďalšie dôležité informácie a zvláštnosti, ktoré sú nevyhnutné pre spoľahlivú prevádzku. Akcie, ktoré sú označené týmto symbolom, by sa mali vykonať v prípade potreby.

Bezpečnostné pokyny na prístroji
Na nálepke na pravej strane krytu ako aj na vnútornom ležiacom kryte elektroniky Wallboxu sú pripevnené ďalšie bezpečnostné a prevádzkové pokyny. Tieto symboly majú nasledujúci význam:
POZOR!
Prosím prečítajte si v každom prípade najskôr návod na obsluhu v rozsahu dodávky Wallboxu firmy Mercedes-Benz, predovšetkým predtým, než otvoríte dvere krytu Vášho Wallboxu.
POZOR!
Prosím prečítajte si v každom prípade najskôr inštalačný návod (tento dokument) skôr, než odstránite kryt elektroniky vo
vnútri Wallboxu.
NEBEZPEČENSTVO!
Po otvorení krytu môžu vo vnútri Wallboxu ako aj na konštrukčných dieloch, ktorých sa môžete dotknúť, existovať nebezpečné elektrické napätia.

Všeobecné bezpečnostné pokyny
Rešpektujte nasledujúce body:
•

Prečítajte si starostlivo tento návod.

•

Rešpektujte všetky varovania.

•

Nasledujte všetky pokyny.

•

Wallbox Mercedes-Benz je k dispozícii v rôznych vyhotoveniach pre rôzne zeme určenia. Skontrolujte prosím na základe
označenia na typovom štítku na spodnej strane Wallbox, či je Wallbox schválený pre inštaláciu a prevádzku vo Vašej zemi.

•

Wallbox sa musí inštalovať kvalifikovaným elektrikárom a pripojiť pri zohľadnení miestnych predpisov a ustanovení a odovzdať pre prevádzku.

•

Vo Wallbox nie je obsiahnutý žiadny ochranný spínač proti chybnému prúdu (RCCB). Ten musí byť k dispozícii v predom
vyhotovené inštalácii a výhradne pre napájacie vedenie Wallbox. Všetky varianty Wallbox Mercedes-Benz popísané v tomto
dokumentu majú integrované rozoznávanie chybného prúdu DC, pre ktoré je zásadne dostačujúci RCCB so spúšťacou charakteristikou typu A. Vždy však musí byť rešpektované podmienky a predpisy platné v príslušnej lokalite a špecifické v zemi
určenia. Ty môžu predpísať RCCB s inou spúšťacou charakteristikou (napríklad typ B).

•

Počas príp. po inštalácii je potrebné naplánovať po všetkých stranách minimálne odstupy 50 cm k Wallboxu.

•

Používajte výhradne príslušenstvo, ktoré je určené firmou Mercedes-Benz pre prístroj a ktoré sa firmou ponúka.

•

Neinštalujte tento Wallbox v bezprostrednej blízkosti tečúcej alebo prúdiacej vody: Wallbox firmy Mercedes-Benz je však
podľa IP54 (model A0009060407) príp. IP44 (A0009060507) dostatočne chránený proti rozprašovanej a striekajúcej vode.

•

Wallbox firmy Mercedes-Benz sa nesmie nainštalovať v oblastiach ohrozených povodňami.
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•

Wallbox firmy Mercedes-Benz sa nesmie nainštalovať v prostredí ohrozenom výbuchom (EX oblasť).

•

Wallbox firmy Mercedes-Benz sa nesmie zlepiť alebo zakryť s inými predmetmi alebo materiálmi tak, aby bola v každom
čase daná dostatočná cirkulácia vzduchu.

•

Tu sa nesmú odstaviť na kryt ani kvapaliny ani predmety alebo nádoby, ktoré obsahujú kvapaliny.

•

Rešpektujte to, že nezávisle pripojeným vozidlom a/alebo prostredníctvom národných predpisov môže byť vyžadovaná
dodatočná ochrana proti prepätiu.

•

Všimnite si, že v niektorých krajinách môže byť vyžadovaná iná spúšťacia charakteristika (napríklad typ B) predradeného
prúdového chrániča (FI spínač, v nasledujúcom uvádzaný ako RCCB, viď aj „Glosár & Definície“ na strane 24).

•

Rešpektujte, že prevádzka rádiového vysielača v bezprostrednej blízkosti k Wallboxu (< 20 cm) môže viesť j funčným poruchán a preto by sa jej malo zabrániť.

•

Tento prístroj nie je určený na to, aby sa používal prostredníctvom osôb (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, senzorickými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a/alebo nedostatkom vedomostí, ibaže, budú pod
dohľadom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť alebo obdržali od nej pokyny, ako je potrebné prístroj používať.

•

Deti musia byť pod dozorom, aby sa nehrali s prístrojom.

•

Rešpektujte, že Wallbox firmy Mercedes-Benz sa smie nainštalovať a prevádzkovať vo výške do maximálne 2.000 metrov
NHN (nad NN).

Všeobecné pokyny k výrobku
Existujúci Wallbox firmy Mercedes-Benz zodpovedá aktuálnemu stavu techniky a spĺňa všetky existujúce bezpečnostno-technické údaje, smernice a normy. Bezpečnostné pokyny v tomto návode slúžia k tomu, aby sa zabezpečila riadna a bezpečná
inštalácia pre nasledujúcu prevádzku. Porušenie alebo nerešpektovanie bezpečnostných pokynov a pokynov v tomto návode
môže viesť k úrazu elektrickým prúdom, požiaru, k ťažkým poraneniam a/alebo smrti.
Wallbox firmy Mercedes-Benz sa musí inštalovať kvalifikovaným elektrikárom, pripojiť pri zohľadnení miestnych predpisov a
ustanovení a odovzdať následne pre prevádzku.
Poruchy, ktoré zhoršujú bezpečnosť osôb, pripojeného vozidla alebo prístroja samotného, sa smú odstrániť len autorizovaným
elektrikárom.
Ak by malo dôjsť k chybným funkciám na Wallboxe, tak si prečítajte prosím najskôr odseky k „Vyhľadávanie chyby a riešenia“
na strane 13. Pokiaľ sa chyba alebo porucha vyskytuje opakovane a naďalej sa nedá odstrániť, tak sa obráťte prosím na
miestny technický servis firmy Mercedes-Benz.
Kontaktujte v každom prípade miestny technický servis firmy Mercedes-Benz, keď:
•

bol kryt mechanicky poškodený,

•

boli odstránené dvere krytu alebo sa viac nedajú zatvoriť príp. zamknúť,

•

nie je viac zjavne daná dostatočná ochrana proti striekajúcej vode a/alebo cudzím telesám,

•

nabíjacia zásuvka alebo externý nabíjací kábel bol poškodený funkčne alebo viditeľne,

•

Wallbox nefunguje riadne alebo bol poškodený iným spôsobom.
NEBEZPEČENSTVO!
Pokiaľ zistíte škody na kryte alebo na nabíjacej zásuvke príp. nabíjacom kábli, musíte inštaláciu Wallboxu okamžite prerušiť
alebo už nainštalovaný Wallbox cez predradený(é) istič v domovej inštalácii (v ďalšou uvedený ako MCB, viď aj „Glosár &
Definície“ na strane 24) a RCCB uviesť mimo prevádzku: Ďalšie používanie Wallboxu je v takomto prípade neprípustné!
Obráťte sa na miestny technický servis firmy Mercedes-Benz!
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Pokyny k inštalácii
Rešpektujte nasledujúce pokyny k inštalácii Wallboxu firmy Mercedes-Benz:
•

Tento prístroj musí byť vždy spojený s ochranným vodičom zdroja prúdu. Spojenie ochranným vodičom sa vytvorí a skontroluje prostredníctvom inštalatéra. Po inštalácii sa smú vykonávať zmeny len prostredníctvom kvalifikovaného elektrikára.

•

Rešpektujte v každom čase miestne platné bezpečnostné predpisy pre krajinu, v ktorej prevádzkujete Wallbox.

•

Pre riadnu prevádzku sa musí prívodné vedenie zaistiť pre Wallbox v domovej inštalácii cez vhodné MCB a RCCB.

•

Aby sa Wallbox odpojil úplne od elektrickej siete, musí sa prívodné vedenie prerušiť vždy cez predradené MCB a RCCB.

•

Zaistite, aby menovité napätie a menovitý prúd prístroja zodpovedali údajom pre miestnu elektrickú sieť a aby sa neprekročil menovitý výkon počas nabíjania.

•

Wallbox by sa nemal inštalovať v oblastiach, v ktorých bežia často osoby. Predovšetkým je potrebné sa vyhnúť inštalácii
pozdĺž prechodov a označených únikových ciest.

•

Wallbox nemontujte nikdy pri zúžených priestorových pomeroch. Predovšetkým musí byť zabezpečené to, aby sa mohlo
vozidlo odstaviť pre nabíjaciu prevádzku vo vhodnej vzdialenosti k Wallboxu a aby sa mohlo pripojiť bez ťažného napnutia na
nabíjací kábel. Odstup medzi vozidlom a Wallboxom by mal byť minimálne 50 cm do maximálne 5 m. Od tohto odporúčania
sa môže líšiť v závislosti od variantu Wallboxu (dĺžka nabíjacieho kábla) a miestnych skutočností.

•

Nevykonávajte v žiadnom prípade zmeny na kryte alebo internom zapojení Wallboxu. Porušenie predstavuje bezpečnostné
riziko, naráža zásadne proti záručným ustanoveniam a môže zrušiť záruku s okamžitým účinkom.
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Príprava, inštalácia a uvedenie do
prevádzky
Predstavenie výrobku
Varianty Wallboxu firmy Mercedes-Benz sa vyrábajú kompletne v Nemecku a spĺňajú v každom čase všetky predpisy a normy k
nabíjacej prevádzke elektromobilov platné v celej Európe podľa normy IEC 61851-1, režim 3 – prečítajte si k tomu aj odsek k
„Smernice & normy“ na strane 24. Vždy podľa potreby si môže používateľ zvoliť medzi variantmi s nabíjacou zásuvkou alebo
s pevne spojeným nabíjacím káblom, ktoré sú koncipované pre použitie v súkromnej alebo aj poloverejnej oblasti.
Pri všetkých našich výrobkoch kladieme maximálny dôraz na bezpečnosť pre používateľov. Preto ponúka Váš Wallbox integrované DC-rozpoznanie poruchového prúdu, ktoré zabezpečuje riadnu funkciu predradeného RCCB pri jednosmerných poruchových prúdoch.
V každodennom používaní sa Wallbox obzvlášť jednoducho obsluhuje: Cez tri LED displeje na prednej strane Wallboxu sú aktuálne prevádzkové stavy kedykoľvek dobre odčítateľné. Pokiaľ by malo dôjsť k nejakej chybnej funkcii, môžete odčítať príčinu
cez špecifický kód chyby LED diódy bez toho, aby ste museli otvoriť kryt. Po uvedení do prevádzky prostredníctvom odborníka
je Wallbox firmy Mercedes-Benz v každom čase pripravený k nabíjaniu, pričom sa musí nabíjanie spustiť separátne cez integrovaný kľúčový prepínač.

Rozbalenie a rozsah dodávky
Wallbox firmy Mercedes-Benz sa dodáva s rôznymi komponentami príslušenstva, ktoré sa vyžadujú pre inštaláciu a riadnu prevádzku. Skontrolujte preto (príp. spolu so zákazníkom) priamo po rozbalení, či sú nasledujúce komponenty zahrnuté v rozsahu
dodávky:
Komponent

Množstvo

Opis

Wallbox

1

Nabíjacia stanica, pozostávajúca z plastového krytu s uzamykateľnými dverami a separátnou montážnou doskou

Stručný návod na použitie

1

Stručný návod vrátane bezpečnostných pokynov v tlačenej forme

Montážna súprava

1

Súprava skrutiek k montáži na stenu, pozostávajúca z 2 x 4 skrutiek ako aj vhodných hmoždiniek, trojhranného kľúča,
kľúča pre kľúčový prepínač (2 ks.), ťažného odľahčenia vrát. skrutiek (2 ks.), zátok pre otvory krytu na zadnej strane
(3 ks.)

Pokiaľ jeden alebo viaceré z horeuvedených komponentov po rozbalení chýbajú, kontaktujte prosím okamžite miestneho partnera firmy Mercedes-Benz.

Identifikácia variantu výrobku
Wallbox firmy Mercedes-Benz je k dispozícii v rôznych variantoch, ktoré sú
optimalizované mechanicky a elektricky pre rôzne profily použitia.
Na spodnej strane Wallboxu sa nachádza etiketa výrobku so špecifickým
číslom predmetu firmy Mercedes-Benz pre Wallbox. Pre identifikáciu sú relevantné predovšetkým označenie modelu (A000 906 XX XX) ako aj nad tým
uvedené hodnoty k sieťovej prípojke (sieťové napätie, sieťový prúd, sieťová
frekvencia).
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Keď otvoríte dvere krytu pre inštaláciu, tak sa nachádza v spodnej oblasti krytu elektroniky, ktorá v tom leží, ďalší typový
štítok, ktorý uvádza alternatívne číslo výrobku ABL.

3W22M200001

V každom prípade pred inštaláciou na základe vecného čísla Mercedes-Benz
alebo čísla produktu ABL zaistite, aby inštalácia variantu Wallbox, ktorý máte
k dispozícii, bola tiež popísaná v tomto dokumentu. Zostavu variant Wallbox
popísaných v tomto dokumentu a zaradenie k vecnému číslu Mercedes-Benz
a číslu produktu ABL nájdite v nasledujúcej tabuľke.

V tejto príručke sa popisujú nasledujúce varianty Wallboxu:
Číslo predmetu
Mercedes-Benz

Číslo výrobku
ABL

Sieťová prípojka

A0009060407

3W11M1

230 / 400 V 50 Hz 16 A

A0009060507

3W22M2

230 / 400 V 50 Hz 32 A

Variant
Pevne spojený nabíjací kábel podľa IEC 62196-2 Typ 2, cca. 6 m; nabíjací
výkon 11 kW
Integrovaná nabíjacia zásuvka podľa IEC 62196-2 Typ 2 pre voliteľný k dodaniu
Mode-3 nabíjací kábel; nabíjací výkon 22 kW

POZOR!
Informácie a technické špecifikácie uvedené v tejto príručke sa vzťahujú výhradne na varianty uvedené v tomto návode a
nesmú sa prenášať na iné modely Wallbox: Tieto varianty sa dodávajú príp. so špecifickými návodmi.				
Pokiaľ variant Wallbox, ktorý máte k dispozícii, nie je popísaný v tomto návodu, obrátite sa prosím na lokálny technický
servis Mercedes-Benz: Wallbox v žiadnom prípade neinštalujte, pretože inak môže dojsť k poškodeniu Wallbox, k úrazom
a/alebo smrti.

Všeobecné údaje na montážnom mieste
Wallbox firmy Mercedes-Benz je elektrotechnický prístroj a podlieha preto určitým špecifikáciám k inštalácii vo vnútornej a
vonkajšej oblasti. Pri výbere montážneho miesta musíte dodržiavať nasledujúce body:
•

Zohľadnite všetky miestne predpisy pre elektroinštalácie, k zabráneniu požiaru ako aj pre ochranu pred úrazom.

•

Wallbox sa musí namontovať pre osoby oprávnené k obsluhe ako voľne prístupný.

•

Pritom je potrebné naplánovať parkovacie miesto pred Wallboxom tak, aby bolo vozidlo s integrovaným príp. externým nabíjacím káblom kedykoľvek dobre dostupné.

•

Ako montážna výška sa odporúča odstup od 120 do 140 cm od podlahy po spodnú hranu krytu:
Toto odporúčanie sa môže zmeniť v závislosti od miestnych skutočností aj smerom hore alebo
smerom dole. Pri montážnej polohe musí byť zabezpečená dostatočná cirkulácia vzduchu tak,
aby sa Wallbox v nabíjacej prevádzke chladil: Dodržujte vždy prípustné prevádzkové teploty (viď
„Technické údaje“ na strane 21).

•

Montážna plocha musí vykazovať rovný podklad, ktorý ponúka dostatočnú pevnosť k montáži
Wallboxu.

•

Potrebná montážna plocha pre Wallbox Mercedes-Benz je minimálne 512 x 429 mm (V x Š). Montážna doska Wallboxu musí doliehať s jej celkovou plochou na montážnu plochu.

•

Pre bezpečnú prevádzku Wallboxu sa musia dodržiavať okolo všetkých strán minimálne odstupy
50 cm okolo krytu.
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120 do
140 cm

•

Principiálne je Wallbox firmy Mercedes-Benz dimenzovaný pre prevádzku pri vysokých okolitých teplotách. V každom prípade sa však musí zabezpečiť, aby sa neprekročila maximálna prípustná prevádzková teplota v dôsledku vonkajších vplyvov
ako je priame slnečné žiarenie alebo iné.

•

Wallbox spĺňa špecifikácie pre vonkajšiu montáž. Aby sa minimalizovalo znečistenie v dôsledku vplyvov počasia, tak sa
odporúča, montovať Wallbox vo vonkajšej oblasti na zastrešených stanovištiach.

Špecifikácie pre elektrické prívodné vedenie
Nasledujúce špecifikácie je potrebné zohľadniť v každom prípade pre elektrotechnickú prípojku Wallboxu firmy Mercedes-Benz:
•

Tu platia všetky vydania k zriadeniu nízkonapäťových zariadení podľa IEC 60364-1 a IEC 60364-5-52.

•

Modely A0009060407 a A0009060507 sú určené pre sieťové napätie 230 V (fáza-nula) alebo 400 V (fáza-fáza) 50 Hz.

•

Na inštalačnom mieste musí k dispozícii byť podľa HD 60364-7-722:2012 (viď aj „Smernice & normy“ na strane 24)
dostatočne dimenzovaná prípojka na elektrickú sieť: Táto prípojka sa musí naplánovať výhradne pre Wallbox a nesmie napájať žiadne iné elektrické spotrebiče.

•

Poprípade sa musí ukladať separátne prívodné vedenie, ktoré je určené jedine pre prípojku Wallboxu a zodpovedá všeobecným špecifikáciám k vedeniu vedení a technike budov.

•

Vždy podľa požadovaného príkonu sa musí inštalácia Wallboxu prihlásiť pred uvedením do prevádzky u miestnej energetickej spoločnosti príp. sa musí touto schváliť. Rešpektujte za týmto účelom miestne predpisy Vašej energetickej spoločnosti.

•

Prierez vedenia sa musí prispôsobiť podľa požadovaného príkonu a ďalších aspektov (ako je dĺžka vedenia, materiál vodičov,
spôsob ukladania atď.). Prípojné svorky vo Wallboxe sú dimenzované na prierez vodiča do 16 mm2.

•

Prívodné vedenie môže byť uložené ľubovoľne pod alebo na omietku: Montážna doska je pripravená pre prívod vedenia
zhora ako aj od zadnej strany.

•

Prívodné vedenie pre Wallbox sa musí vždy zabezpečiť cez vlastné MCB a RCCB (minimálne typ A): Rešpektujte pri výbere
MCB a RCCB bezpodmienečne národné platné údaje. Podľa predpisov špecifických v zemi určenia môže byť predpísaný iný
RCCB s inou spúšťacou charakteristikou (napríklad typ B).

•

Wallbox neponúka žiadny jednoúčelový zapínač/vypínač: Keď by ste chceli Wallbox uviesť mimo prevádzku, musíte k tomu
vždy v domovej inštalácii predradené MCB a RCCB uviesť do polohy 0 (Off/Vyp).

•

V každom prípade zaistite, aby sa dodržiavali údaje k inštalácii uvedené v tomto návode. Porušenie alebo nerešpektovanie
môže viesť k ťažkým poraneniam v dôsledku zasiahnutia elektrickým prúdom až k smrti. Pritom sa nedá pri porušení proti
uvedeným pokynom zabezpečiť riadna prevádzka Wallboxu.
UPOZORNENIE!
V rôznych zemiach sa pre lokálnu sieť el.prúdu líšia vyššie uvedené podmienky a predpisy pre pripojenie. V tomto prípade musí byť Wallbox pripojený podľa príslušného spôsobu pripojenia, ktorý je daný v zemi inštalácie. Prehľad so
spôsobmi pripojenia špecifickými pre zeme určenia nájdite na strana 26 v tomto návodu alebo na webovej stránke
www.yourwallbox.de pod nasledujúcim odkazom:
www.yourwallbox.de/Mains_Connection_Schemes

Mechanická inštalácia montážnej dosky
Potom čo ste určili montážne miesto pre Wallbox, môžete začať s mechanickou inštaláciou. Pre montáž potrebujete nasledujúce komponenty:
•

Vŕtačka alebo akumulátorový skrutkovač (nezahrnuté v rozsahu dodávky)

•

Vŕtačka Ø 10 mm pre príslušný montážny podklad (nezahrnuté v rozsahu dodávky)

•

Skrutkovač s drážkovou (2,5 mm šírka ostria), krížno drážkovou (PH1) a torxnásadami (TX40, TX25, TX20, TX10)
Wallbox Mercedes-Benz | Príprava, inštalácia a uvedenie do prevádzky
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•

Montážnu dosku (zahrnutá v rozsahu dodávky)

•

Kliešte príp. rezací nôž k vylomeniu príp. rezaniu káblového prechodu na montážnej doske (nezahrnuté v rozsahu dodávky)

•

Štyri skrutky s tanierovou hlavou 8 x 60 k upevneniu montážnej dosky pre skrutkovač TX40 (zahrnuté v rozsahu dodávky)

•

Štyri skrutky 6 x 25 k upevneniu krytu Wallbox na montážnu dosku pre skrutkovač TX25 (zahrnuté v rozsahu dodávky)

•

Pokiaľ je to nevyhnutné: Hmoždinky vhodné pre montážny podklad (zahrnuté v rozsahu dodávky: Nylonové hmoždinky, 10 x
50)

•

Príp. vodováha (nezahrnutá v rozsahu dodávky)
NEBEZPEČENSTVO!
Dodržujte v každom prípade 5 bezpečnostných pravidiel:
1. Odpojenie
2. Zaistenie proti opätovnému zapnutiu
3. Stanovenie stavu bez elektrického napätia
4. Uzemnenie a skratovanie
5. Susedné diely pod napätím zakryte alebo ohraďte
Deaktivujte v každom prípade MCB a RCCB pre Wallbox v domovom rozvode skôr, než začnete s inštaláciou. Pritom
zaistite, aby MCB a RCCB počas inštalácie sa nedali znovu zapnúť. V opačnom prípade existuje nebezpečenstvo ťažkých
poranení v dôsledku úrazu elektrickým prúdom až k smrti!

Postupujte nasledovne, aby ste vykonali vrty s pomocou montážnej dosky:
1. Zaistite, aby bolo k dispozícii prívodné vedenie dimenzované dostatočne na požadovanú montážnu polohu. V opačnom
prípade sa musí uložiť prívodné vedenie.
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2. Montážna doska ponúka na hornom okraji ako aj uprostred na povrchu
dierované prívody pre prívodné vedenie. Odstráňte v zhode s prívodným
vedením na inštalačnom mieste (a pokiaľ je to potrebné) plastové jazýčky
určené pre prívodné potrubie s vhodnými kliešťami, rezacím nožom alebo
vŕtačkou.

3. Vyrovnajte montážnu dosku na zvolenej ploche: Použite k tomu príp. vodováhu. Označte vŕtané otvory.
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4. Vyvŕtajte vyznačené montážne otvory (Ø 10 mm). Pokiaľ je to potrebné,
použite spolu dodávané hmoždinky pre upevňovacie skrutky.

5. Priskrutkujte montážnu dosku so skrutkovačom (TX40) a spolu dodávanými skrutkami s tanierovou hlavou (8 x 60) na montážnej polohe. 		

POZNÁMKA: Pre prívodné vedenie zo zadu musíte kábel najskôr zaviesť
cez otvor v prípojnej oblasti v spodnej tretine montážnej dosky skôr, než ju
zoskrutkujete.
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6. Keď káblová priechodka nasleduje zhora, musíte prívodné vedenie ukladať
tak, aby sa zaviedlo zhora do prípojnej oblasti a mohlo sa fixovať s príslušným odľahčením v ťahu.
POZNÁMKA: Pri prívodnom vedení zo zadu sa nevyžaduje odľahčenie v
ťahu.

7. Otvorte teraz dvere krytu Wallboxu so spolu dodávaným trojhranným kľúčom a sklopte dopredu dvere.
UPOZORNENIE: Postupujte pritom obzvlášť opatrne a chráňte dvere krytu
pred škrabancami a inými externými poškodeniami. Odstráňte ochrannú
fóliu dverí krytu až bezprostredne pred ukončením inštalácie.

8. Uvoľnite so skrutkovačom skrutku TX20, s ktorou sa centricky fixuje interný kryt elektroniky a túto odstráňte. Uschovajte skrutku na bezpečnom
mieste.

Wallbox Mercedes-Benz | Príprava, inštalácia a uvedenie do prevádzky
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9. Wallbox sa dodáva s tromi vyhovujúcimi membránami pre otvory v dolnej
oblasti Wallboxu: Nasaďte túto a narežte veľkú membránu: Cez tento otvor
zaveďte teraz prívodné vedenie.

10. Zaveste Wallbox na montážnu dosku. Za týmto účelom zaveďte centrálne v
hornej oblasti na zadnej strane zatočenú skrutku do príslušného otvoru na
montážnej doske: Wallbox je teraz už upevnený bezpečne proti pádu.

11. Zoskrutkujte teraz Wallbox so skrutkovačom (TX25) a štyrmi spolu dodávanými 6 x 25 skrutkami s montážnou doskou. Wallbox je teraz spojený
pevne s montážnou doskou.

12. Zaistite pri prívodnom vedení s flexibilnými vodičmi, aby odizolované žily
boli opatrené s koncovými objímkami so žilami. Otvorte dolné drážkové
skrutky prípojných svoriek, zaveďte žily do príslušnej svorky a zoskrutkujte
prívodné vedenie s točivým momentom od 2,5 do 3 Nm. Obsadenie je
uvedené v nasledujúcom zobrazení a tabuľke.
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Pri 3 fázových variantoch A0009060407 a A0009060507 sa prívodné vedenie pripojí nasledovne:
Označenie

Farba žily

Označenie prípojky

Vodič vedúci elektrický prúd Fáza 1

Hnedý

L1

Vodič vedúci elektrický prúd Fáza 2

Čierny

L2

Vodič vedúci elektrický prúd Fáza 3

Sivý

L3

Neutrálny vodič

Modrý

N

Ochranný vodič

Zeleno-žltý

PE

NEBEZPEČENSTVO!
Rešpektujte, že elektronika Vášho Wallbox sa poškodí, keď priložíte napätie vyššie než 250 V medzi vodič vedúci el.prúd L1
a neutrálny vodič.
UPOZORNENIE!
3 fázové varianty sa môžu pripojiť a prevádzkovať na želanie aj jednofázovo na svorku L1: V takomto prípade sa však nedosiahne menovitý výkon uvedený pre Wallbox.
V prípade nesymetrického zaťaženia napájacej siete dodržujte miestne platné technické podmienky pripojenia.
UPOZORNENIE!
V rôznych zemiach sa pre lokálnu sieť el.prúdu líšia vyššie uvedené podmienky a predpisy pre pripojenie uvedené v tomto
návodu. V tomto prípade musí byť Wallbox pripojený podľa príslušného spôsobu pripojenia, ktorý je daný v zemi inštalácie.
Prehľad so spôsobmi pripojenia špecifickými pre zeme určenia nájdite na strana 26 v tomto návodu alebo na webovej
stránke www.yourwallbox.de pod nasledujúcim odkazom:
www.yourwallbox.de/Mains_Connection_Schemes
UPOZORNENIE!
Wallbox firmy Mercedes-Benz je prednastavený z výroby na nabíjací prúd 16 A. Pokiaľ je k dispozícii cez domovú inštaláciu
nízky alebo vyšší nabíjací prúd, tak musíte prispôsobiť zodpovedajúco prednastavenie pre Wallbox skôr, než znovu namontujete kryt elektroniky a následne musíte uviesť Wallbox do prevádzky: Tento proces je popísaný v odseku „Nastavovací a
testovací režim“ na strane 16.
Rešpektujte to, že menovitý prúd uvedený na etikete výrobku a konfigurovaný vo firmware sa nesmie v žiadnom prípade
prekročiť.

13. Nasaďte kryt elektroniky znovu do krytu a zoskrutkujte ho s príslušnou
Torx skrutkou (TX20).

14. Sklopte dvere krytu smerom hore tak, aby zapadli v kryte a uzavrite ich
so spolu dodaným trojhranným kľúčom.

Wallbox Mercedes-Benz | Príprava, inštalácia a uvedenie do prevádzky
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Elektrické uvedenie do prevádzky
Po mechanickej a elektrickej inštalácii musíte stanoviť správnu funkciu Wallboxu firmy Mercedes-Benz pre prevádzku a odstráňte prípadné chybné funkcie alebo chyby inštalácie.
Pre uvedenie Wallboxu firmy Mercedes-Benz do prevádzky, postupujte nasledovne:
1. Zapojte predradený(é) MCB.
2. Zapojte dodatočne externé RCCB (spojenie Wallboxu k elektrickej sieti sa obnoví).
Keď je Wallbox znovu spojený s elektrickou sieťou, tak začína s procesom inicializácie: Pritom sa prevádzka kontrola internej
elektroniky, aby sa zabezpečila správna funkcionalita.
Tento proces sa dokumentuje cez LED displeje na prednej strane Wallboxu firmy Mercedes-Benz nasledovne.
LED-zobrazenie

Opis
Všetky tri LED diódy bliknú raz...

...a potom zhasnú.
V náväznosti blikajú modrá LED dióda
(vedľajšia verzia) a zelená LED dióda
(hlavná verzia),aby sa zobrazila aktuálna verzia firmware (relevantné len pre
prípad vyhľadávania chyby).
Natom blikámodrá LED dióda
každých 5 sekúnd, zatiaľ čo zelená LED dióda
a červená LED dióda
zhasnú. Vozidlo
sa môže teraz pripojiť na nabíjanie. Proces nabíjania samotný je popísaný v spolu dodávanom návode na obsluhu.
UPOZORNENIE!
Na záver elektrického uvedenia do prevádzky sa musia skontrolovať stýkače Wallboxu v testovacom režime na správnu
funkciu. Testovací režim je popísaný v odseku „Nastavovací a testovací režim“ na strane 16.
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Vyhľadávanie chyby a riešenia
Keď by malo dôjsť v prevádzke Wallboxu firmy Mercedes-Benz k nejakej poruche, tak sa táto zobrazí cez LED displeje v dolnej
oblasti dverí krytu. Pre zobrazenie môžu LED diódy...

...svietiť
(trvalo zap)

...nesvietiť
(trvalo vyp).

...blikať

V nasledujúcej kapitole je popísané, ako rozpoznáte poruchy a chybové stavy a aké opatrenia môžete zaviesť k odstráneniu.

Prevádzkové poruchy a riešenia
Pre bezpečnú prevádzku musí byť Wallbox firmy Mercedes-Benz zaistený pomocou externého MCB a RCCB v domovej inštalácii. Pre prijatie vhodných opatrení v prípade chyby a znovuobnovenie prevádzky, musíte najskôr bez pochybností stanoviť, aký
typ poruchy existuje. Môžu nastať nasledujúce poruchy:
Porucha

Možná príčina
Wallbox sa nenapája s
elektrickým napätím.

LED diódy nemajú žiadnu
funkciu.

Wallbox nebol pripojený
podľa príslušného spôsobu
pripojenia, ktorý je daný v
zemi inštalácie.

Návrh na riešenie
Napájanie je prerušené na strane domu: Skontrolujte predradené MCB a RCCB a zapnite tieto príp.
znovu. Keď sa chyba vyskytuje opakovane alebo trvale, kontaktujte miestny technický servis firmy
Mercedes-Benz.
Prekontrolujte spôsob pripojenia Vášho Wallbox pomocou prehľadu so spôsobmi pripojenia špecifickými pre zeme určenia, ktorý nájdite na strana 26 v tomto návodu alebo na webovej stránke
www.yourwallbox.de pod nasledujúcim odkazom:
www.yourwallbox.de/Mains_Connection_Schemes
Prípadne zmeňte spôsob pripojenia v súladu s týmto prehľadom.

Tu existuje interná chyba vo

Wallbox sa musí vymeniť. V takomto prípade sa obráťte na miestny technický servis firmy Merce-

Wallbox.

des-Benz.

Nabíjací kábel na vozidle ale- Odstráňte nabíjaciu zástrčku na vozidle a na Wallbox a zastrčte ju opätovne: Pokiaľ existuje chyba
Elektromobil sa nerozpoznal.

bo na Wallbox nie je správne

naďalej, tak skontrolujte Mode-3 nabíjací kábel a kontaktujte miestny technický servis firmy Merce-

zastrčený.

des-Benz.

LED diódy ukazujú chybové

Wallbox Mercedes-Benz

hlásenie.

rozpoznáva nejakú chybu.

Reštartujte nabíjanie: Keď sa chyba vyskytuje opakovane alebo trvale, odstavte Wallbox (viď „Odstavenie a opätovné uvedenie výrobku do prevádzky“ na strane 20) a kontaktujte miestny technický
servis firmy Mercedes-Benz.

UPOZORNENIE!
Pokiaľ existuje vada v elektrickom prívodnom vedení Wallboxu, tak odstavte Wallbox (viď „Odstavenie a opätovné uvedenie
výrobku do prevádzky“ na strane 20) a kontaktujte miestny technický servis firmy Mercedes-Benz.

Chybové stavy a riešenia
K zobrazeniu chybových stavov svietia a blikajú LED diódy podľa špecifického vzoru,ktorý sa priebežne opakuje. Pri chybových
stavoch F1 až F10 je zobrazenie taktované v krokoch 200 ms: LED diódy môžu pritom trvalo svietiť príp. nesvietiť alebo bliknúť
na 200 ms. Priradenie medzi optickým zobrazením a chybami nájdete v nasledujúcej inštalácii:

Wallbox Mercedes-Benz | Vyhľadávanie chyby a riešenia
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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

Chyba F1: Hlavný stýkač Wallboxu neotvára.
Zelená LED dióda blikne štyri krát za sebou, modrá LED
dióda nesvieti, červená LED dióda svieti trvale.

Chyba F2: Firmware zistil počas inicializačného alebo cyklického automatického testu neprípustný stav.
Zelená LED dióda blikne trikrát za sebou, modrá LED dióda
blikne následne raz, červená LED dióda svieti trvalo.
Riešenie: Vypnite v oboch prípadoch napájanie a znovu ho zapnite. Keď sa chyba vyskytuje naďalej, tak odstavte Wallbox
(viď „Odstavenie a opätovné uvedenie výrobku do prevádzky“ na strane 20) a kontaktujte miestny technický servis firmy
Mercedes-Benz.

200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms

Opis

Chyba F3: Interný DC modul s chybovým prúdom ohlásil
jednosmerný chybový prúd.
Zelená a modrá LED dióda bliknú striedavo každá dvakrát,
červená LED dióda svieti trvale.
Riešenie: Keď sa chyba vyskytne prvý krát, tak sa proces nabíjania preruší na 30 sekúnd a následne sa automaticky reštartuje. Ak sa chyba vyskytne okamžite znovu, tak sa proces nabíjania definitívne zruší Opätovný proces nabíjania je možný až po
odpojení vozidla od Wallboxu.
Vozidlo má pravdepodobne elektrickú chybu v nabíjacom systéme. nenabíjajte vozidlo a spojte sa okamžite s kvalifikovaným
odborným servisom. Dodržujte pritom pokyny v návode na obsluhu vozidla.

200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms

Modrá LED dióda blikne štyrikrát za sebou, zelená LED dióda
nesvieti, červená LED dióda svieti trvalo.

Zelená LED dióda blikne dvakrát, následne blikne modrá LED
dióda dvakrát, červená LED dióda svieti trvale.

Opis
Chyba F5: Táto chyba je relevantná len pre modely s
nabíjacou zásuvkou (A0009060507) a ukazuje, že zástrčka
Mode-3 nabíjacieho kábla sa nedala zablokovať v nabíjacej
zásuvke Wallbox.

Chyba F6: Táto chyba je relevantná len pre modely s nabíjacou zásuvkou (A0009060507) a ukazuje, že kódovanie
prúdu Mode-3 nabíjacieho kábla je chybné.

Riešenie: Wallbox reštartuje automaticky proces nabíjania po 60 sekundách. Keď sa chyba vyskytuje naďalej, tak skontrolujte
uloženie zástrčky v nabíjacej zásuvke príp. ju vytiahnite a zastrčte ju opätovne. Keď sa chyba vyskytuje naďalej, tak skontrolujte Mode-3 nabíjací kábel samotný. Keď kábel nevykazuje žiadne poškodenie, tak sa musí Wallbox príp. vymeniť: Obráťte sa za
týmto účelom na miestny technický servis firmy Mercedes-Benz.
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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
Chyba F7: Vozidlo vyžaduje nabíjaciu prevádzku s vetraním.

Modrá LED dióda blikne dvakrát za sebou, zelená LED
dióda nesvieti, červená LED dióda svieti trvale.
Riešenie: Wallbox reštartuje automaticky proces nabíjania po 60 sekundách. Keď sa chyba vyskytuje naďalej, obráťte sa na
miestny technický servis firmy Mercedes-Benz. Nabíjanie vozidiel, ktoré vyžadujú vetranie počas nabíjacej prevádzky, nie je
možné s Wallboxom firmy Mercedes-Benz.

200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms

Zelená LED dióda blikne dvakrát za sebou, modrá LED dióda
nesvieti, červená LED dióda svieti trvale.

Opis
Chyba F8: Bol zistený skrat medzi pilotným kontaktom CP
a PE ochranným vodičom alebo komunikačné rozhranie
vozidla je chybné.

Riešenie: Wallbox reštartuje automaticky proces nabíjania po 60 sekundách. Keď sa chyba vyskytuje naďalej, tak skontrolujte
Mode-3 nabíjací kábel. Keď kábel nevykazuje žiadne poškodenie, tak sa musí vozidlo skontrolovať: Obráťte sa za týmto účelom
na kvalifikovaný odborný servis.

200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms

Opis

Chyba F9: Monitorovací modul prúdu zistil, že nabíjací prúd
prekračuje nastavený maximálny prúd.
Zelená LED dióda blikne štyrikrát za sebou, pri štvrtom raze
blikne aj modrá LED dióda, červená LED dióda svieti trvale.
Riešenie: Wallbox reštartuje automaticky proces nabíjania po 60 sekundách. Keď sa chyba vyskytuje naďalej, tak sa musí
skontrolovať Mode-3 nabíjací kábel alebo vozidlo: Obráťte sa za týmto účelom na kvalifikovaný odborný servis.

200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms

Opis
Chyba F10: Monitorovanie teploty zistilo vo vnútri krytu
teplotu vyše 80° C.

Zelená LED dióda blikne štyrikrát za sebou, pri treťou a
štvrtom raze blikne aj modrá LED dióda, červená LED dióda
svieti trvale.
Riešenie: Monitorovanie teploty preruší proces nabíjania.
•

Proces nabíjania sa reštartuje po 10 minútach, keď teplota v kryte klesla pod 70° C.

•

Proces nabíjania sa reštartuje okamžite, keď teplota v kryte klesla pod 60° C.

Keď sa chyba vyskytuje opakovane alebo trvale, musí sa postarať o lepšie chladenie a/alebo tienenie Wallboxu na inštalačnom mieste. Keď sa chyba vyskytuje naďalej, tak sa musí skontrolovať vozidlo: Obráťte sa za týmto účelom na kvalifikovaný
odborný servis.

Wallbox Mercedes-Benz | Vyhľadávanie chyby a riešenia
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200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms

Modrá a zelená LED diódy svietia trvale, červená LED dióda
blikne dvakrát.

Opis
Chyba F16: Prenos dát k integrovanému monitorovaniu prúdu je narušený. Maximálny nabíjací prúd sa obmedzí počas
poruchy na 10 A.

Riešenie: Nabíjacia prevádzka je možná naďalej, avšak redukuje sa nabíjací výkon. Keď sa chyba vyskytuje opakovane alebo
trvale, odstavte Wallbox (viď „Odstavenie a opätovné uvedenie výrobku do prevádzky“ na strane 20) a kontaktujte miestny
technický servis firmy Mercedes-Benz.

200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms

Modrá a zelená LED diódy svietia trvale, červená LED dióda
blikne dvakrát.

Opis
Chyba F17: Monitorovanie teploty zistilo vo vnútri krytu
teplotu vyše 60° C. Maximálny nabíjací prúd sa obmedzí na
6 A.

Riešenie: Nabíjacia prevádzka je možná naďalej, avšak redukuje sa nabíjací výkon. Keď sa chyba vyskytuje opakovane alebo
trvale, musí sa postarať o lepšie chladenie a/alebo tienenie Wallboxu na inštalačnom mieste. Keď sa chyba vyskytuje naďalej,
tak sa musí skontrolovať vozidlo: Obráťte sa za týmto účelom na kvalifikovaný odborný servis.
POZOR!
Keď Wallbox v prevádzke s vozidlom vydáva naďalej príp. trvale chybové hlásenia, tak odstavte Wallbox (viď „Odstavenie a
opätovné uvedenie výrobku do prevádzky“ na strane 20) a kontaktujte miestny technický servis firmy Mercedes-Benz.
Prípadne sa musí previesť oprava skôr, než je možný znovu proces nabíjania.

Nastavovací a testovací režim
Prednastavenie pre nabíjací prúd Wallboxu firmy Mercedes-Benz (16 A) sa môže zmeniť cez interný otočný kódovací spínač v
nastavovacom režime, keď je k dispozícii cez domovú inštaláciu nízky alebo vyšší nabíjací prúd. Avšak menovitý prúd uvedený
na etikete výrobku sa nesmie v žiadnom prípade prekročiť.
Nastavovací režim
Pre vykonanie nastavení cez otočný kódovací spínač, musíte odstrániť kryt elektroniky Wallboxu ležiaci vo vnútri: Tento proces
je popísaný v krokoch 7 a 8 na strana 9 v odstavci „Mechanická inštalácia montážnej dosky“.
NEBEZPEČENSTVO!
Po odstránení krytu elektroniky môžu byť vo vnútri Wallbox ako aj na konštrukčných dieloch, ktorých sa môžete dotknúť,
prítomné nebezpečné elektrické napätia. Vypnite V KAĎOM PRÍPADE najskôr MCB a RCCB pre Wallbox v domovej inštalácii skôr, než pokračujete v nastavovacom a testovacom režime.				
Dodržujte v každom prípade 5 bezpečnostných pravidiel:
1. Odpojenie
2. Zaistenie proti opätovnému zapnutiu
3. Stanovenie stavu bez elektrického napätia
4. Uzemnenie a skratovanie
5. Susedné diely pod napätím zakryte alebo ohraďte
Inak existuje nebezpečenstvo ťažkého úrazu až smrti zapríčinené úderom elektrického prúdu!
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Na základnej doske Wallbox Mercedes-Benz sa nachádzajú dva otočné kódovacie spínače S1 a S3, ktoré musia byť nastavené v normálnej prevádzke
vždy na polohu 0. Pre zmenu maximálneho nabíjacieho prúdu je relevantný
len spínač S1 (v pohľade vľavo). Udržujte rotačný kódovací spínač S3 neustále v polohe 0.

S1

S3

Postupujte nasledovne, aby ste zmenili nastavenia pre maximálny nabíjací prúd Wallbox Mercedes-Benz:
Pracovný postup

Stav LED diódy

Poznámka

1. Vypnite napájanie Wallboxu cez predradené MCB a RCCB.

-

2. Odstráňte vnútorný kryt elektroniky.
Nastavte požadovanú hodnotu cez otočný
kódovací spínač S1 (viď tabuľka na strana
16).

Zvoľte na otočnom kódovacom spínači S1
polohu pre požadovanú intenzitu prúdu.
Udržujte rotačný kódovací spínač S3 v
polohe 0.

3. Namontujte vnútorný kryt elektroniky.
Zatvorte a zamknite dvere krytu. Pripojte
napájanie k Wallboxu cez predradené MCB
a RCCB .

Wallbox sa spustí teraz v nastavovacom režime a odčíta nastavenia oboch otočných
kódovacích spínačov.

4. Wallbox sa teraz spúšťa v nastavovacom
režime.

cca 10
sekúnd

Keď boli nastavenia zapísané po cca. 10 s
úspešne do pamäti, tak svietia všetky LED
diódy.

5. Vypnite napájanie Wallboxu cez predradené MCB a RCCB.

-

6. Odstráňte vnútorný kryt elektroniky.
Nastavte otočný kódovací spínač S1 na
polohu 0, 1 alebo F.

Zaistite, aby bol otočný kódovací spínač
S3 nastavený naďalej na polohu 0.

7. Namontujte vnútorný kryt elektroniky.
Zatvorte a zamknite dvere krytu. Pripojte
napájanie k Wallboxu cez predradené MCB
a RCCB .

Wallbox načítava počas inicializácie nové
nastavenia z pamäte a pracuje potom v
normálnej prevádzke (viď strana 12 a
nasled.).

Za určitých okolností môže dôjsť pri zmene prednastavenej intenzity prúdu k chybe, ktorá sa zobrazí cez LED displeje, potom
čo sa napájanie Wallboxu v kroku 3 znovu zaplo:
Popis chýb
• Nastavenia sa nedali zapísať do pamäte.
•

Stav LED diódy

Wallbox bol nastavený na intenzitu elektrického prúdu, ktorá nie je prípustná pre tento
variant: Prednastavená intenzita elektrického prúdu sa preto nezmení.

V oboch prípadoch pokračujte s krokom 6, aby ste Wallbox následne znovu spustili v normálnej prevádzke.

Wallbox Mercedes-Benz | Vyhľadávanie chyby a riešenia
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Testovací režim
Pri uvedení do prevádzky a v neskoršej prevádzke môžete skontrolovať nastavenia Wallboxu firmy Mercedes-Benz v testovacom režime, keď nie je k dispozícii žiadne vozidlo. Za týmto účelom postupujte nasledovne:
Pracovný postup

Stav LED diódy

Poznámka

1. Vypnite napájanie Wallboxu cez predradené MCB a RCCB.

-

2. Odstráňte vnútorný kryt elektroniky.
Nastavte otočný kódovací spínač S1 na
polohu 2, 4 alebo E (viď tabuľka na nasledujúcej strane).

Udržujte rotačný kódovací spínač S3 v
polohe 0.

3. Namontujte vnútorný kryt elektroniky.
Zatvorte a zamknite dvere krytu. Pripojte
napájanie k Wallboxu cez predradené MCB
a RCCB .

-

4. Wallbox sa spustí teraz v testovacom
režime.

-

NEBEZPEČENSTVO!
V testovacom režime sú prítomné nebezpečné elektrické napätia na nabíjacích kontaktoch Wallboxu, ktoré predstavujú
ohrozenie pre telo a život: Nedotýkajte sa týchto kontaktov v žiadnom prípade a dávajte pozor s maximálnou opatrnosťou pri
nasledujúcich akciách. V opačnom prípade existuje nebezpečenstvo ťažkých poranení v dôsledku úrazu elektrickým prúdom
až k smrti!
5. V testovacom režime môžete previesť
teraz meranie elektrického napätia na
fázach nabíjacej zásuvky (A0009060507)
príp. nabíjacej zástrčky (A0009060407)).
Pritom je možné meranie signálu na CP
kontakte (proti PE), frekvencie ako aj
snímacieho pomeru.

cca 10
minút

Blikajúce LED diódy ukazujú, že je zapnutý
Wallbox a elektrické napätie je prítomné
na nabíjacích kontaktoch. Dbajte preto na
maximálnu opatrnosť!
Po asi 10 minútach sa vypne napätie automaticky (všetky LED diódy svietia).

6. Pre ukončenie testovacieho režimu, vypnite napájanie Wallboxu cez predradené
MCB a RCCB.

-

7. Odstráňte vnútorný kryt elektroniky.
Nastavte otočný kódovací spínač S1 na
polohu 0, 1 alebo F.

Zaistite, aby bol otočný kódovací spínač
S3 nastavený naďalej na polohu 0.

8. Namontujte vnútorný kryt elektroniky.
Zatvorte a zamknite dvere krytu. Pripojte
napájanie k Wallboxu cez predradené MCB
a RCCB .

Wallbox načítava počas inicializácie nastavenia z pamäti a pracuje potom v normálnej prevádzke.
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Nastavenia pre rotačný kódovací spínač S1 a S3
Cez ľavý otočný kódovací spínač S1 sa môžu vykonať nasledujúce nastavenia:
Poloha

Funkčný popis

Vysvetlivky

0

Normálna prevádzka

Nastavenie pre normálnu nabíjaciu prevádzku

1

žiadna funkcia

-

2

Testovací režim

3

Nastavenie ID prístroja

Zadanie ID prístroja cez otočný kódovací spínač S3 je možné (viď nasledujúca strana)

4

Testovací režim

viď poloha 2

Meranie sieťového napätia (stýkač zapnutý) ako aj komunikácie (CP) na nabíjacích kontaktoch je možné,
aby sa skontrolovala funkcia bez vozidla

5

8A

6

10 A

7

13 A

8

16 A
Nastavenie maximálneho nabíjacieho

9

prúdu

20 A

A

30 A

B

32 A

C

64 A

D

Vynulovanie na nastavenie z výroby(16 A)

E

Testovací režim

viď poloha 2

F

Normálna prevádzka

Nastavenie pre normálnu nabíjaciu prevádzku

Cez pravý otočný kódovací spínač S3 sa môžu vykonať nasledujúce nastavenia:
Poloha

MODBUS ID prístroja

Vysvetlivky

0

Normálna prevádzka

nastavenie pre normálnu a testovaciu prevádzku

1

0x01

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

Keď je otočný kódovací spínač S1 nastavený na polohu 3 (viď hore), môžete priradiť Wallboxu cez polohy spínača S3 iné ID prístroja. Zmena ID prístroja je plánovaná pre budúce použitia a nemá aktuálne
žiadny vplyv na prevádzku. Tu sa preto doporučuje, neprevádzať žiadnu zmenu a otočný kódovací spínač
S3 ponechávať zásadne v polohe 0 .

Wallbox Mercedes-Benz | Vyhľadávanie chyby a riešenia
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Odstavenie a opätovné uvedenie výrobku do
prevádzky
V prípade potreby môžete uviesť Wallbox firmy Mercedes-Benz mimo prevádzku. Pre odstavenie Wallboxu, postupujte nasledovne:
1. Vypnite externé RCCB (spojenie k elektrickej sieti sa preruší).
2. Vypnite dodatočne predradené MCB.
3. Dodržujte vždy 5 bezpečnostných pravidiel!
Teraz sa nedá s Wallboxom firmy Mercedes-Benz prevádzať žiadny proces nabíjania a môže sa v prípade potreby demontovať.
Pre opätovné uvedenie Wallboxu do prevádzky v neskorší čas, postupujte nasledovne:
1. Zapojte predradené MCB.
2. Zapnite dodatočne externé RCCB (spojenie k elektrickej siete sa obnoví).
Keď je Wallbox firmy Mercedes-Benz znovu spojený s elektrickou sieťou, tak začne s procesom inicializácie: Ako je to popísané v odseku „Elektrické uvedenie do prevádzky“ na strane 12, môže sa vozidlo v náväznosti zapnúť na nabíjanie.

Zaslanie Vášho Wallbox späť
Pokiaľ Wallbox počas inštalácie alebo v následnej prevádzke stále vydáva chybová hlásenia alebo riadne nefunguje, kontaktujte lokálny technický servis Mercedes-Benz. Pokiaľ chybu i naďalej nemožno odstrániť, musia byť vykonaná oprava. K tomu
účelu musíte Váš Wallbox odstaviť z prevádzky, demontovať a zaslať k oprave cez technický servis firmy Mercedes-Benz.
K zásielke s Wallbox je nutno priložiť vyplnený dokument „Checklist for returns“ . Dbajte na to, aby všetky údaje v dokumentu boli správne a kompletne vyplnené a aby bol dokument podpísaný zákazníkom a tiež inštalačným technikom. Inak nemožno
opravu vykonať.
Dokument „Checklist for returns“ nájdite na webovej stránke www.yourwallbox.de pod nasledujúcim odkazom:
www.yourwallbox.de/RMA-document
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Dodatok
Technické údaje
Variant

A0009060407

A0009060507

Predpisy

podľa IEC 61851-1 / 61439-7

Sieťová prípojka

pre prívodné vedenie do max. 5 x 16 mm²

Menovité napätie

230 / 400 V

Menovitý prúd

16 A, 3-fázový

Menovitá frekvencia

50 Hz

Nabíjací výkon max.

11 kW

22 kW

Nabíjacia rukoväť

Nabíjací kábel Typ 2, cca. 6 m

Nabíjacia zásuvka Typ 2

Ochranné spínacie prístroje

elektronické DC rozpoznanie chybového prúdu DC-RCM, IΔn d.c. ≥ 6 mA

Riadenie / Parametrizácia

interné RS485- a USB-rozhrania (žiadny prístup prostredníctvom používateľa/inštalačného technika)

Okolitá teplota v prevádzke

-30 až 50°C

Skladovacia teplota

-30 až 85°C

Vlhkosť vzduchu, relatívna

5 až 95% (nekondenzujúca)

Trieda ochrany

I

Kategória prepätia

III

Stupeň znečistenia

3

Spôsob ochrany krytu

IP54

Odolnosť voči nárazu

IK08

Rozmery vrát. montážnej dosky

492 x 400 x 194 mm (V x Š x H)

Rozmery bez montážnej dosky

492 x 400 x 162 mm (V x Š x H)

Rozmery Montážna doska

477.9 x 376.4 x 32 mm (V x Š x H)

Maximálna inštalačná výška

≤ 2.000 m NHN (nad NN)

Hmotnosť na jednotku vrát. montážnej dosky

cca. 14 kg

cca. 5.7 kg

Hmotnosť na jednotku bez montážnej dosky

cca. 13 kg

cca. 4.7 kg

32 A, 3-fázový

IP44

Wallbox Mercedes-Benz | Dodatok
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Výkresy v mierke a rozmery
Wallbox firmy Mercedes-Benz sa dodáva kompletne zmontovaný a skontrolovaný. Všetky rozmery ako aj montážne body sú
uvedené v nasledujúcich výkresoch v mierke.
194

394

Montážna doska

32

Pohľady zhora a bočné pohľady (všetky údaje v mm)

492

376,4

477,9

134

83

143

200
254

Wallbox s nabíjacou zásuvkou
Pohľad zhora a bočný pohľad (všetky údaje v mm)

134

492

194

22

400

Wallbox s integrovaným nabíjacím káblom
Pohľad zhora a bočný pohľad (všetky údaje v mm)
194

134

492

394

143

400

194

Obsadenie kontaktov typ1/typ2
PE
CP

PP

L2/N

492

L1

N

134

L1

L3

L2

CP

CS

PE
Typu 1

Typu 2

PE
CP

PP

Wallbox Mercedes-Benz | Dodatok
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Smernice & normy
Wallbox firmy Mercedes-Benz spĺňa nasledujúce normy a triedy ochrany:
Všeobecné smernice
Smernica

Vysvetlivky

2014/30/EU

EMV-smernica

2011/65/EU

RoHS 2 smernica

2012/19/EU

WEEE-smernica

2014/35/EU

Smernica o nízkom napätí

ElektroG

Zákon o elektrických a elektronických prístrojoch

Normy k bezpečnosti prístrojov
Norma

Vysvetlivky

IEC 61851-1 Ed 2.0:2010

Konduktívne nabíjacie systémy pre elektromobily – časť 1: Všeobecné požiadavky

IEC/TS 61439-7:2014

Časť 7: Kombinácie spínacích prístrojov pre určité aplikácie ako sú prístavy, campingové miesta, trhoviská, nabíjacie
stanice pre elektromobily

DIN EN 61851-1: 2012-01

Konduktívne nabíjacie systémy pre elektromobily – časť 1: Všeobecné požiadavky

E DIN EN 61851-22:2011-04

Konduktívne nabíjacie systémy pre elektromobily – časť 22: Nabíjacia stanica so striedavým prúdom pre elektromobily

HD 60364-7-722:2012

Zriadenie nízkonapäťových zariadení – časť 7-722: Napájanie elektromobilov

Triedy ochrany & spôsoby ochrany
Trieda ochrany / Spôsob ochrany Vysvetlivky
Prístroj zodpovedá triede ochrany 1.

IP 44

IP 54

Spôsob ochrany prístroja: Ochrana proti prieniku pevných cudzích telies s priemerom väčším ako 1 mm a proti
striekajúcej vode (variant: A0009060507).
Spôsob ochrany prístroja: Ochrana proti dotyku, prachu v škodlivom množstve a striekajúcej vode (variant:
A0009060407)

CE označenie a vyhlásenie o zhode
Wallbox Mercedes-Benz nesie znak CE. Príslušné vyhlásenie o zhode je v elektronickej forme k dispozícii ku
stiahnutiu na www.yourwallbox.de .

Glosár & Definície
V nasledujúcom texte sa vysvetľujú dôležité skratky a pojmy, ktoré sa používajú v tomto návode.
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Skratka

Vysvetlivky

Význam

DC

Direct Current

Jednosmerný prúd

DC-RCM

Direct Current Residual Current Monitor

Monitorovací prístroj k hláseniu chybových prúdov jednosmerného prúdu

LED

Light Emitting Diode

Svetelná dióda

MCB

Miniature Circuit Breaker

Istič

RCCB

Residual Current operated Circuit-Breaker

Prúdové chrániče (FI-spínač)

Obchodná známka
Všetky v rámci príručky uvedené a príp. tretími osobami chránené ochranné značky a ochranné známky podliehajú neobmedzene ustanoveniam práve platného práva ochranných známok a autorským právam príslušných registrovaných vlastníkov.
Všetky tu označené obchodné známky, obchodné názvy alebo firemné názvy sú alebo môžu byť obchodnou známkou alebo registrovanou obchodnou známkou svojich príslušných vlastníkov. Všetky práva, ktoré sa tu výslovne neuvádzajú, sú vyhradené.
Z absencie explicitného označenia obchodnej známky použitej v tejto príručke sa nedá prísť k uzáveru, že názov je bez práv
tretích strán.

Autorské práva & Copyright
Copyright © 2017
Verzia 1.1, MB-IM-Wallbox-2017-03-06
Všetky práva vyhradené.
Všetky údaje v tomto návode sa môžu zmeniť bez predošlého oznámenia a nepredstavujú žiadny záväzok zo strany výrobcu.
Všetky obrázky v tomto návode sa môžu líšiť od dodávaného výrobku a nepredstavujú žiadny záväzok zo strany výrobcu.
Výrobca nepreberá žiadnu zodpovednosť za straty a/alebo škody, ktoré sa vyskytujú v tomto návode na základe údajov alebo
prípadných dezinformácií.
Táto príručka sa nesmie bez výslovného, písomného súhlasu výrobcu ani ako celok ani v častiach reprodukovať, ukladať na
elektronické médium alebo v inej forme prenášať elektronicky, elektricky, mechanicky, opticky, chemicky, prostredníctvom
fotokópie alebo zvukového záznamu.

Pokyny k likvidácii
Kvôli zachovaniu a ochrane životného prostredia, zabráneniu znečistenia životného prostredia a aby sa
zlepšilo opätovné použitie surovín (recyklácia), bola nariadená Európskou komisiou smernica (WEEE
smernica 2002/96/EU a EAG-VO), podľa ktorej elektrické a elektronické prístroje sa vrátia výrobcovi,
aby sa priviedli k triedenej likvidácii alebo opätovnému použitiu.
Prístroje, ktoré sú označené s týmto symbolom, nesmú sa preto likvidovať v rámci EU cez netriedený
komunálny odpad: Prosím informujte sa u Vašich miestnych úradov o riadnej likvidácii.
Materiály sú znovu použiteľné podľa ich označenia. S opätovným použitím, materiálovým opätovným
použitím alebo inými formami opätovného použitia starých prístrojov, prispievate významne k ochrane
nášho životného prostredia.
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Mains Connection Schemes
Country

Local
frequency

Local voltage
(domestic applications)

Phase L1 Phase L2 Phase L3 Neutral

Albania

50 Hz

230 / 400 V

L1

L2

L3

N

x

Argentina

50 Hz

220 / 380 V

L1

L2

L3

N

x

Australia

50 Hz

230 / 400 V

L1

Azerbaijan

50 Hz

230 / 400 V

L1

L2

L3

N

x

Bahrain

50 Hz

230 / 400 V

L1

L2

L3

N

x

110 / 220 V

L1

L2

x

220 / 400 V

L1

N

x

127 / 220 V

L1

L2

x

220 / 380 V

L1

Brazil

60 Hz

N

L2

L3

1-ph 3-ph

x

N

Cayman Islands

60 Hz

120 / 240 V

L1

Chile

50 Hz

220 / 380 V

L1

China

50 Hz

127 / 220 V

L1

220 / 380 V

L1

60 Hz

110 / 220 V

L1

50 Hz

230 / 400 V

L1

French Polynesia (Tahiti)

60 Hz

220 V

L1

Hong Kong

50 Hz

220 / 380 V

L1

L2

L3

N

x

L1

L2

L3

N

x

Colombia

L2

x

L2

L3

N
L2

L2

L3

x
x
x

N
L2

x
x

Eurasian Customs Union
(Belarus, Kazakhstan,

L2

L3

N

x

Russia)
N

x

220 / 380 V
India

50 Hz

230 / 400 V
240 / 415 V

Indonesia

50 Hz

127 / 220 V

L1

L2

x

220 / 380 V

L1

L2

L3

N

x

L2

L3

N

x

Israel

50 Hz

230 / 400 V

L1

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

Oman

50 Hz

220 / 380 V

N

x

L1

L2

L3

N

x

L2

L3

N

x

240 / 415 V
Pakistan

50 Hz

230 / 400 V

L1

Panama

60 Hz

220 V

L1

26

L2

x

Country

Local
frequency

Local voltage
(domestic applications)

Phase L1 Phase L2 Phase L3 Neutral

Qatar

50 Hz

240 / 415 V

L1

Saudi Arabia

60 Hz

127 / 220 V

L1

L2

x

220 / 380 V

L1

N

x

N

x

L2

L3

1-ph 3-ph

N

x

Singapore

50 Hz

240 / 415 V

L1

South Africa

50 Hz

230 / 400 V

L1

South Korea

60 Hz

220 / 380 V

L1

Sri Lanka

50 Hz

230 / 400 V

L1

Taiwan

60 Hz

110 / 220 V

L1

L2

x

220 / 440 V

L1

N

x

L2

L3

N
N

L2

L3

x
x

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

L1

L2

L3

N

x

220 / 380 V
240 / 415 V

Vietnam

127 / 220 V

L1

220 / 380 V

L1

Local
frequency

Local voltage
(domestic applications)

Phase L1 Phase L2 Phase L3 Neutral

1-ph 3-ph

50 Hz

230 / 400 V

L1

x

50 Hz

Region Country
Europe
(without Norway and UK)

Norway

UK

L1
50 Hz

50 Hz

110 V

L1

230 / 400 V

L1

240 / 415 V

L1

L2
L2

L3

N

N
L2

L3

L3

x

N
N

L2

x

x
x

N
N

x
x
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Po uverejneniu tohto návodu k obsluhe mohli byť výrobcom na produktu urobené nepatrné technické zmeny. To môže príp. tiež viesť k nepatrné odlišnosti vo
vonkajšom vzhľadu. Prípadne sa vyskytujúce farebné rozdiely sú dôsledkom tlačového procesu.
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