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ข้อมูลสำ�คัญ

คำ�นำ�
คู่มือฉบับนี้อธิบ�ยก�รติดตั้ง Mercedes-Benz Wallbox ทั้งเครื่องและระบบไฟฟ�้ ขั้นตอนก�รทำ�ง�นที่อธิบ�ยในคู่มือนี้ 
ต้องได้รับก�รดำ�เนินก�รโดยผู้เชี่ยวช�ญที่มีคุณสมบัติเท�่นั้น (ก�รติดตั้งเครื่อง) และบริษัทผู้รับเหม�ระบบไฟฟ้�ที่มีคว�ม
เชี่ยวช�ญที่มีคุณสมบัติ (ก�รติดตั้งระบบไฟฟ้�) ซึ่งผ�่นก�รฝึกอบรมพิเศษ คว�มรู้ และประสบก�รณ์ รวมทั้งคว�มรู้เกี่ยวกับ
ระเบียบข้อบังคับต�่ง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ส�ม�รถประเมินและดำ�เนินขั้นตอนก�รทำ�ง�นต�มที่อธิบ�ยในคู่มือก�รติดตั้งนี้ และเข้�ใจ
ถึงอันตร�ยที่อ�จเกิดขึ้นได้

รุ่นต่�ง ๆ ของ Mercedes-Benz Wallbox ส�ม�รถดูได้ที่ฉล�กผลิตภัณฑ์บนวอลล์บ็อกซ์ ฉล�กเหล�่นี้ระบุถึงหม�ยเลขประจำ�
ตัวผลิตภัณฑ์ Mercedes-Benz (ข�้งใต้ด้�นนอก) รวมทั้งหม�ยเลขรุ่น ABL (ฝ�ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ด�้นใน) ที่เหมือนกัน
ทุกประก�รโดยไม่คำ�นึงถึงข้อมูลจำ�เพ�ะด้�นเทคนิค ก่อนก�รติดตั้งให้แน่ใจว�่รุ่นของคุณ เป็นรุ่นที่อธิบ�ยในคู่มือก�รติดตั้งนี้!

รุ่นต่�ง ๆ ของวอลล์บ็อกซ์ มีอธิบ�ยไว้ในคู่มือฉบับนี้:

หม�ยเลขประจำ�ตัวผลิตภัณฑ์ Mercedes-Benz หม�ยเลขรุ่น ABL

A0009060407 3W11M1

A0009060507 3W22M2

เกี่ยวกับคู่มือฉบับนี้
คู่มือนี้ให้ม�กับ Mercedes-Benz Wallbox และแสดงถึงขั้นตอนและก�รตั้งค่�ต่�ง ๆ ที่จำ�เป็นสำ�หรับก�รติดตั้งวอลล์บ็อกซ์ 
ก�รใช้ง�น รวมทั้งก�รแก้ไขปัญห�อ�ก�รเสียระหว่�งก�รใช้ง�นด้วย เพื่อก�รอ�้งอิงที่รวดเร็วและง�่ยขึ้น บ�งส่วนของคู่มือ
ฉบับนี้มีก�รจัดรูปแบบเป็นพิเศษ 

• ร�ยละเอียดที่เป็นตัวเลือกที่ใช้ได้ (เหมือนในกรณีนี้) ถูกระบุด้วยเครื่องหม�ยหัวข้อ

• ร�ยละเอียดที่อธิบ�ยหน้�ที่ก�รทำ�ง�น แสดงในรูปแบบของร�ยก�รตัวเลข โดยระบุลำ�ดับของขั้นตอนก�รทำ�ง�นแต่ละขั้น

โปรดมั่นใจว่�คุณอ่�นคู่มือนี้อย่�งละเอียด โดยเฉพ�ะอย�่งยิ่งมั่นใจว�่คุณปฏิบัติต�มประก�ศด้�นคว�มปลอดภัยทั้งหมดที่ให้
ไว้ในคู่มือฉบับนี้

หน่วยก�รวัดทั้งหมดในคู่มือฉบับนี้วัดเป็นมิลลิเมตร ห�กจำ�เป็น จะมีก�รระบุสเกลไว้สำ�หรับภ�พประกอบต่�ง ๆ

โปรดทร�บว่�ร�ยละเอียดด้�นเทคนิค ข้อมูลจำ�เพ�ะ และลักษณะจำ�เพ�ะทั้งหมดของผลิตภัณฑ์ อ�จมีก�รเปลี่ยนแปลงได้
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทร�บล่วงหน้�

ประก�ศด้�นคว�มปลอดภัยในคู่มือฉบับนี้ 
โดยเฉพ�ะอย�่งยิ่ง คำ�เตือนและม�ตรก�รด้�นคว�มปลอดภัยในคู่มือฉบับนี้ที่มีก�รทำ�เครื่องหม�ยว่�ต้องปฏิบัติต�ม 
สัญลักษณ์ต่�ง ๆ มีคว�มหม�ยดังนี้:

อันตร�ย!

ส่วนที่มีเครื่องหม�ยนี้ เป็นก�รระบุว่�มีแรงดันไฟฟ้�ที่อ�จทำ�ให้เกิดอันตร�ยต่อชีวิตและร�่งก�ย: ก�รกระทำ�ที่ไม่
สอดคล้องกับประก�ศด้�นคว�มปลอดภัยเหล�่นี้ อ�จทำ�ให้เกิดก�รบ�ดเจ็บรุนแรงและเสียชีวิตได้ ห�้มกระทำ�ก�รใด ๆ 
ต�มที่มีเครื่องหม�ยนี้ไม่ว่�ในสถ�นก�รณ์ใด ๆ

ข้อควรระวัง!

ส่วนที่มีเครื่องหม�ยนี้ เป็นก�รระบุว่�มีอันตร�ยที่อ�จทำ�ให้เกิดคว�มเสียห�ยต่อตัววอลล์บ็อกซ์เอง หรือต่ออุปกรณ์ไฟฟ�้
อื่น ๆ ก�รกระทำ�ก�รใด ๆ ต�มที่มีเครื่องหม�ยนี้ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ
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โปรดทร�บ:

ส่วนที่มีเครื่องหม�ยนี้ เป็นก�รระบุถึงข้อมูลสำ�คัญและคุณสมบัติพิเศษเพิ่มเติม ที่จำ�เป็นเพื่อให้ใช้ง�นอุปกรณ์ในลักษณะที่
เชื่อถือได้ ควรกระทำ�ก�รใด ๆ ต�มที่มีเครื่องหม�ยนี้เมื่อจำ�เป็น

ประก�ศด้�นคว�มปลอดภัยบนอุปกรณ์
มีประก�ศเกี่ยวกับก�รใช้ง�นและคว�มปลอดภัยเพิ่มเติมอยู่บนฉล�กที่ด�้นขว�ของกล่อง และที่ฝ�ของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
ด�้นในวอลล์บ็อกซ์ สัญลักษณ์เหล�่นี้มีคว�มหม�ยดังนี้:

คำ�เตือน!

โปรดมั่นใจว่�คุณได้อ่�นคู่มือก�รใช้ง�นที่ให้ม�กับ Mercedes-Benz Wallbox โดยเฉพ�ะอย�่งยิ่งก่อนที่คุณจะเปิดฝ�ก
ล่องของวอลล์บ็อกซ์ของคุณ

คำ�เตือน!

โปรดมั่นใจว่�คุณได้อ่�นคู่มือก�รติดตั้ง (เอกส�รนี้) ก่อนที่คุณจะเปิดฝ�กล่องชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ภ�ยในวอลล์บ็อกซ์

อันตร�ย!

หลังจ�กที่เปิดฝ�กล่อง อ�จมีแรงดันไฟฟ้�ที่เป็นอันตร�ยอยู่ด�้นในวอลล์บ็อกซ์ รวมทั้งบนชิ้นส่วนที่คุณส�ม�รถสัมผัสได้

ข้อมูลเพื่อคว�มปลอดภัยทั่วไป
โปรดใส่ใจกับจุดต่อไปนี้:

• อ่�นคู่มืออย่�งละเอียด

• ใส่ใจต่อคำ�เตือนทั้งหมด

• ปฏิบัติต�มขั้นตอนทั้งหมด

• Mercedes-Benz Wallbox มีจำ�หน่�ยหล�ยรุ่นต�มข้อกำ�หนดเฉพ�ะของแต่ละประเทศ โปรดใช้รหัสประจำ�ตัวบนแผ่นป�้ย
ชื่อที่อยู่ด้�นล่�งของวอลล์บ็อกซ์ เพื่อตรวจสอบว�่วอลล์บ็อกซ์ได้รับอนุญ�ตให้ติดตั้งและใช้ง�นในประเทศของคุณหรือไม่

• วอลล์บ็อกซ์ต้องได้รับก�รติดตั้ง เชื่อมต่อ และได้รับก�รรับรองสำ�หรับก�รทำ�ง�นต�มระเบียบข้อบังคับในประเทศโดย
บริษัทผู้รับเหม�ระบบไฟฟ้�ที่มีคว�มเชี่ยวช�ญซึ่งมีคุณสมบัติ

• วอลล์บ็อกซ์ไม่มีเซอร์กิตเบรกเกอร์ไฟรั่ว (RCCB) ต้องติดตั้งเครื่องในแหล่งจ�่ยไฟอัปสตรีม และติดตั้งเฉพ�ะส�ยจ�่ยไฟ
สำ�หรับวอลล์บ็อกซ์เท�่นั้น Mercedes-Benz Wallbox ทุกรุ่นที่อธิบ�ยในเอกส�รนี้ มีก�รป้องกันกระแส DC ผิดพล�ดในตัว 
ซึ่งโดยทั่วไป RCCB ที่มีคุณสมบัติก�รตัดไฟชนิด A นั้นเพียงพอ อย่�งไรก็ต�ม ต้องปฏิบัติต�มข้อกำ�หนดเฉพ�ะประเทศ
และท้องถิ่นเสมอ ซึ่งอ�จมีก�รกำ�หนด RCCB ที่มีคุณสมบัติก�รตัดไฟแตกต�่งออกไป (เช่น ชนิด B)

• โปรดมั่นใจว่�ได้เว้นระยะเผื่ออย่�งต่ำ� 50 ซม. ไปยังวอลล์บ็อกซ์ในทุกด�้นทั้งระหว�่งและหลังจ�กก�รติดตั้ง

• ใช้เฉพ�ะอุปกรณ์เสริมที่ออกแบบม�ให้ใช้ และจำ�หน�่ยสำ�หรับอุปกรณ์โดย Mercedes-Benz เท�่นั้น

• อย่�ใช้วอลล์บ็อกซ์นี้ในบริเวณใกล้เคียงกับน้ำ�ที่มีก�รไหล หรือหัวพ่นน้ำ�: อย�่งไรก็ต�ม Mercedes Benz Wallbox มีก�ร
ป้องกันน้ำ�กระเด็นและละอองน้ำ�ที่เพียงพอต�มม�ตรฐ�น IP54 (รุ่น A0009060407) หรือ IP44 (รุ่น A0009060507)

• ต้องไม่ติดตั้ง Mercedes-Benz Wallbox ในบริเวณที่มีน้ำ�ท่วม

• ต้องไม่ติดตั้ง Mercedes-Benz Wallbox ในบริเวณที่มีบรรย�ก�ศที่มีก�รระเบิด (บริเวณ EX)

• ต้องไม่ใช้สติ๊กเกอร์หรือวัตถุอื่นติด Mercedes-Benz Wallbox เพื่อให้มั่นใจถึงก�รระบ�ยอ�ก�ศที่เพียงพอตลอดเวล�

• ห้�มว�งของเหลว หรือวัตถุ หรือภ�ชนะที่บรรจุของเหลวไว้บนกล่อง

• โปรดทร�บว่�อ�จจำ�เป็นต้องมีก�รป้องกันแรงดันไฟฟ้�เกินเพิ่มเติม ขึ้นอยู่กับรถยนต์ที่เชื่อมต่อ และ/หรือโดยระเบียบข้อ
บังคับในประเทศ
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• โปรดทร�บว่� ในบ�งประเทศอ�จจำ�เป็นต้องมีคุณลักษณะก�รตัดไฟ (เช่น ชนิด B) สำ�หรับอัปสตรีมเซอร์กิตเบรกเกอร์ไฟ
รั่ว (อุปกรณ์ป้องกันไฟรั่ว ต่อไปนี้จะเรียกว่� RCCB ดู "คำ�ศัพท์ และคำ�จำ�กัดคว�ม" ในหน�้ 25 เพิ่มเติม) ที่แตกต่�งออก
ไป

• โปรดทร�บว่�ก�รใช้ตัวส่งสัญญ�ณวิทยุในบริเวณใกล้เคียง (< 20 ซม.) กับวอลล์บ็อกซ์ อ�จทำ�ให้เครื่องทำ�ง�นผิดพล�ด 
ดังนั้นจึงควรหลีกเลี่ยง 

• อุปกรณ์นี้ไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อใช้โดยบุคคลที่มีคว�มส�ม�รถท�งร่�งก�ย ประส�ทสัมผัส หรือจิตใจที่จำ�กัด (รวมทั้งเด็ก) 
และ/หรือไม่มีคว�มรู้ เว้นแต่จะได้รับก�รดูแลโดยบุคคลที่รับผิดชอบเกี่ยวกับคว�มปลอดภัยของบุคคลเหล่�นั้น หรือได้
รับคำ�แนะนำ�เกี่ยวกับวิธีใช้อุปกรณ์

• ต้องดูแลเด็ก ๆ เพื่อป้องกันไม่ให้เด็ก ๆ เล่นกับอุปกรณ์ 

• โปรดทร�บว่�ส�ม�รถติดตั้งและใช้ Mercedes-Benz Wallbox ได้ที่ระดับคว�มสูง AMSL ม�กที่สุด 2,000 เมตร (เหนือ
ระดับน้ำ�ทะเลป�นกล�ง)

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ทั่วไป
Mercedes-Benz Wallbox นี้เป็นตัวแทนของเทคโนโลยีปัจจุบัน และตอบสนองคว�มต้องก�รและม�ตรฐ�นด้�นคว�ม
ปลอดภัยท�งเทคนิคในปัจจุบันทั้งหมด ประก�ศด้�นคว�มปลอดภัยในคู่มือฉบับนี้ มีไว้เพื่อให้มั่นใจถึงก�รติดตั้งอย่�งถูกต้อง
และปลอดภัยเพื่อใช้ง�นอุปกรณ์ในภ�ยหลัง ก�รละเลยหรือไม่ปฏิบัติต�มข้อมูลและขั้นตอนเพื่อคว�มปลอดภัยที่บรรจุในคู่มือ
ฉบับนี้ อ�จทำ�ให้เกิดไฟฟ้�ช็อต ไฟไหม้ ก�รบ�ดเจ็บอย่�งรุนแรง และ/หรือเสียชีวิตได้

Mercedes-Benz Wallbox ต้องได้รับก�รติดตั้งโดยบริษัทผู้รับเหม�ระบบไฟฟ้�ที่มีคว�มเชี่ยวช�ญซึ่งมีคุณสมบัติ โดยเชื่อม
ต่ออย่�งสอดคล้องกับระเบียบข้อบังคับและบรรทัดฐ�นในประเทศ และได้รับก�รตรวจสอบและรับรองสำ�หรับก�รใช้ง�น 

ต้องให้เฉพ�ะบริษัทผู้รับเหม�ระบบไฟฟ้�ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นผู้ซ่อมอ�ก�รเสียที่มีผลกระทบต่อคว�มปลอดภัยของบุคคล 
รถยนต์ที่เชื่อมต่ออยู่ หรือตัวอุปกรณ์

ในกรณีที่วอลล์บ็อกซ์ของคุณทำ�ง�นผิดพล�ด แรกสุดโปรดอ่�นส่วน "ก�รตรวจจับข้อผิดพล�ด และก�รแก้ปัญห�" ใน
หน้� 13ที่เกี่ยวข้องก่อน ถ้�อ�ก�รเสียหรือก�รทำ�ง�นผิดพล�ดยังคงเกิดขึ้นอีก และไม่ส�ม�รถแก้ไขได้ โปรดติดต่อฝ่�ย
สนับสนุนด�้นเทคนิคของ Mercedes-Benz ในประเทศของคุณ 

ติดต่อฝ่�ยสนับสนุนด้�นเทคนิคของ Mercedes-Benz เสมอ ถ้�:

• กล่องได้รับคว�มเสียห�ยท�งก�ยภ�พ 

• ฝ�กล่องถูกถอดออก หรือไม่ส�ม�รถปิดหรือล็อคได้

• ประสิทธิภ�พในก�รป้องกันน้ำ�กระเด็นใส่และ/หรือวัตถุแปลกปลอมใช้ง�นไม่ได้อีกต่อไป

• เครื่องไม่ทำ�ง�น หรือมีคว�มเสียห�ยท�งก�ยภ�พกับซ็อกเก็ตก�รช�ร์จ หรือส�ยช�ร์จภ�ยนอก

• หรือวอลล์บ็อกซ์ไม่ทำ�ง�นอย่�งเหม�ะสม หรือมีคว�มเสียห�ยอย�่งอื่น

อันตร�ย!

ในกรณีที่คุณตรวจพบคว�มเสียห�ยกับกล่อง ซ็อกเก็ตก�รช�ร์จ หรือส�ยช�ร์จ คุณต้องหยุดก�รติดตั้งทันที หรือหยุดใช้
วอลล์บ็อกซ์ที่ติดตั้งแล้ว โดยก�รปิดเซอร์กิตเบรกเกอร์ขน�ดเล็กอัปสตรีม (ต่อไปจะเรียกว่� MCB ดู "คำ�ศัพท์ และคำ�
จำ�กัดคว�ม" ในหน้� 25 เพิ่มเติม) ในตู้ไฟในบ�้นของคุณและ RCCB: ในกรณีนี้ ไม่อนุญ�ตให้ใช้วอลล์บ็อกซ์อีก! โปรด
ติดต่อฝ่�ยสนับสนุนด้�นเทคนิค Mercedes-Benz ในประเทศของคุณ!

หม�ยเหตุเกี่ยวกับก�รติดตั้ง
โปรดสังเกตขั้นตอนต่อไปนี้สำ�หรับก�รติดตั้ง Mercedes-Benz Wallbox ของคุณ:

• ต้องเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้�กับส�ยดินป้องกันของระบบไฟฟ้�ของคุณเสมอ ก�รเชื่อมต่อส�ยดินป้องกันจะถูกดำ�เนินก�รและ
ตรวจสอบโดยบริษัทผู้รับเหม�ในก�รติดตั้ง หลังจ�กก�รติดตั้ง เฉพ�ะบริษัทผู้รับเหม�ระบบไฟฟ้�ที่ผ�่นก�รรับรองและมี
คว�มเชี่ยวช�ญเท่�นั้นที่ส�ม�รถทำ�ก�รเปลี่ยนแปลงได้

• ดำ�เนินก�รอย่�งสอดคล้องกับระเบียบข้อบังคับด้�นคว�มปลอดภัยท้องถิ่นตลอดเวล� สำ�หรับประเทศซึ่งคุณใช้วอลล์บ็อกซ์
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• สำ�หรับก�รใช้ง�นอย่�งเหม�ะสม แหล่งจ่�ยไฟสำ�หรับวอลล์บ็อกซ์ต้องได้รับก�รป้องกันจ�กระบบไฟฟ้�ในบ้�นด้วย MCB 
และ RCCB ที่เหม�ะสม

• ในก�รตัดก�รเชื่อมต่อวอลล์บ็อกซ์จ�กโครงข่�ยไฟฟ�้อย�่งสมบูรณ์ แหล่งจ�่ยไฟต้องถูกตัดโดยใช้อัปสตรีม MCB และ 
RCCB

• ให้แน่ใจว่�แรงดันไฟฟ้�ที่ระบุและกระแสที่ระบุของอุปกรณ์ สอดคล้องกับค�่ของโครงข�่ยไฟฟ้�ในประเทศของคุณ และไม่
เกินเอ�ต์พุตที่ระบุระหว่�งกระบวนก�รช�ร์จ 

• ไม่ควรติดตั้งวอลล์บ็อกซ์ในบริเวณที่มีคนเดินผ่�นไปม�ม�ก โดยเฉพ�ะอย�่งยิ่ง ควรหลีกเลี่ยงก�รติดตั้งบริเวณท�งผ�่น 
และเส้นท�งหลบหนี 

• ห้�มติดตั้งวอลล์บ็อกซ์ในพื้นที่อับ โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่ง คุณต้องมั่นใจว�่ส�ม�รถจอดรถยนต์ได้ในระยะห�่งที่เหม�ะสมจ�ก
วอลล์บ็อกซ์สำ�หรับก�รช�ร์จ และเชื่อมต่อโดยไม่มีแรงตึงบนส�ยช�ร์จ ระยะห�่งระหว�่งรถยนต์และวอลล์บ็อกซ์ ควรอยู่
ห่�งกันอย่�งน้อย 50 ซม. และไม่ม�กกว่� 5 ม. ระยะส�ม�รถแตกต�่งจ�กคำ�แนะนำ�นี้ได้ขึ้นอยู่กับรุ่นของวอลล์บ็อกซ์ 
(คว�มย�วของส�ยช�ร์จ) และเงื่อนไขท้องถิ่น

• ไม่ว่�สถ�นก�รณ์ใด ๆ คุณต้องไม่ทำ�ก�รเปลี่ยนแปลงยังกล่อง หรือระบบส�ยไฟภ�ยในของวอลล์บ็อกซ์: ก�รละเลยไม่
สนใจคำ�แนะนำ�นี้ ทำ�ให้เกิดคว�มเสี่ยงด้�นคว�มปลอดภัยและก�รละเมิดบทบัญญัติพื้นฐ�นก�รรับประกัน และอ�จทำ�ให้ก�ร
รับประกันเป็นโมฆะโดยมีผลทันที
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แนะนำ�ผลิตภัณฑ์
Mercedes-Benz Wallbox ผลิตในเยอรมนีทั้งหมด และสอดคล้องกับระเบียบข้อบังคับและม�ตรฐ�นต่�ง ๆ สำ�หรับก�รช�ร์จ
รถพลังง�นไฟฟ�้ที่ประก�ศใช้ทั่วทั้งทวีปยุโรปต�มม�ตรฐ�น IEC 61851-1, Mode 3 – โปรดดูส่วน "ระเบียบ & คำ�แนะนำ�" 
ในหน�้ 24 เพิ่มเติมด้วย ผู้ใช้ส�ม�รถเลือกรุ่นที่มีซ็อกเก็ตก�รช�ร์จ หรือส�ยเคเบิลแบบยึดติดได้ต�มคว�มต้องก�ร ซึ่งได้
รับก�รออกแบบม�สำ�หรับใช้ในบ้�น และยังส�ม�รถใช้แบบกึ่งส�ธ�รณะได้ด้วย

เร�ให้คว�มสำ�คัญสูงสุดเกี่ยวกับคว�มปลอดภัยของผู้ใช้ในผลิตภัณฑ์ทุกอย�่งของเร� ด้วยเหตุนี้ วอลล์บ็อกซ์ของคุณจึงมี
อุปกรณ์ตรวจจับกระแส DC ผิดพล�ดในตัว ซึ่งช่วยให้มั่นใจถึงก�รทำ�ง�นที่เหม�ะสมของ RCCB อัปสตรีมในกรณีที่กระแส DC 
ผิดพล�ด

โดยเฉพ�ะอย�่งยิ่งวอลล์บ็อกซ์ใช้ง�นง่�ยในชีวิตประจำ�วัน: ไฟ LED 3 ดวงที่ส่วนล�่งของฝ�กล่อง อนุญ�ตให้คุณตรวจสอบ
สถ�นะก�รทำ�ง�นปัจจุบันได้ตลอดเวล� ในกรณีที่เครื่องทำ�ง�นผิดพล�ด คุณส�ม�รถระบุส�เหตุได้ด้วยรหัสข้อผิดพล�ด 
LED โดยไม่ต้องเปิดฝ�กล่อง หลังจ�กที่บริษัทผู้รับเหม�ที่มีคว�มเชี่ยวช�ญติดตั้งให้เครื่องทำ�ง�นได้แล้ว Mercedes-Benz 
Wallbox ก็พร้อมสำ�หรับก�รช�ร์จได้ตลอดเวล� โดยที่กระบวนก�รช�ร์จแต่ละครั้งต้องได้รับก�รอนุญ�ตแยกกันผ�่นสวิตช์
กุญแจในตัว 

ก�รแกะกล่อง และชิ้นส่วนต�่ง ๆ ที่ให้ม�
แพคเกจ Mercedes-Benz Wallbox ประกอบด้วยชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่�ง ๆ ม�กม�ยที่จำ�เป็นสำ�หรับก�รติดตั้ง และก�รใช้ง�น
อย�่งเหม�ะสม ดังนั้น โปรดตรวจสอบทันทีหลังจ�กที่แกะกล่อง (ถ�้จำ�เป็น ทำ�พร้อมกับลูกค้�) เพื่อดูว่�มีส่วนประกอบต�่ง ๆ 
เหล่�นี้ให้ม�หรือไม่:

ชิ้นส่วน ปริม�ณ ร�ยละเอียด

Wallbox 1 สถ�นีช�ร์จ ประกอบด้วยกล่องพล�สติกที่มีฝ�ที่ส�ม�รถล็อคได้ และแผ่นยึดแยกต่�งห�ก

คู่มือเริ่มต้นฉบับย่อ 1 คู่มือเริ่มต้นฉบับย่อ ที่ประกอบด้วยประก�ศด้�นคว�มปลอดภัยที่เป็นกระด�ษ

ชุดก�รติดตั้ง 1

ชุดประกอบสำ�หรับก�รยึดผนัง ประกอบด้วยสกรู 2 x 4 รวมทั้งปลั๊กยึดผนังที่ตรงกัน กุญแจรูปส�มเหลี่ยม กุญแจ

สำ�หรับสวิตช์กุญแจ (2 อัน) อุปกรณ์จัดระเบียบส�ยเคเบิล ประกอบด้วยสกรู (2 ตัว) แหวนซีลสำ�หรับช่องเปิดที่ด้�น

หลังของกล่อง (3 ชิ้น)

ในกรณีที่ชิ้นส่วนที่แสดงด้�นบนไม่ครบหลังจ�กที่แกะกล่อง โปรดติดต่อตัวแทนจำ�หน�่ย Mercedes-Benz ในประเทศของ
คุณทันที

ก�รระบุรุ่นผลิตภัณฑ์ของคุณ
Mercedes-Benz Wallbox มีหล�ยรุ่น ซึ่งแต่ละรุ่นมีก�รปรับแต่งท�งก�ยภ�พ
และไฟฟ้�ให้เหม�ะกับลักษณะก�รใช้ง�นแบบต่�ง ๆ 

ฉล�กผลิตภัณฑ์ที่มีหม�ยเลขประจำ�ตัวผลิตภัณฑ์ Mercedes-Benz ที่เฉพ�ะ
เจ�ะจงเพิ่มเติมสำ�หรับวอลล์บ็อกซ์ อยู่ที่ข�้งใต้วอลล์บ็อกซ์ ผลิตภัณฑ์นี้มี
ก�รระบุ รหัสรุ่น (A000 906 XX XX) รวมทั้งระดับแหล่งพลังง�น (แรงดัน
ไฟฟ้� คว�มถี่ กระแส) ที่ระบุไว้ด�้นล่�งซึ่งมีคว�มเกี่ยวข้องกัน
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เมื่อคุณเปิดฝ�กล่องสำ�หรับก�รติดตั้ง คุณจะพบฉล�กข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมที่ส่วนล่�งของฝ�ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะ
มีหม�ยเลขผลิตภัณฑ์ ABL เช่นกัน

เมื่อใช้หม�ยเลขประจำ�ตัวผลิตภัณฑ์ Mercedes-Benz หรือหม�ยเลข
ผลิตภัณฑ์ ABL โปรดตรวจดูให้มั่นใจก่อนก�รติดตั้งว�่ รุ่นวอลล์บ็อกซ์
ของคุณเป็นรุ่นเดียวกับก�รติดตั้งที่อธิบ�ยในเอกส�รฉบับนี้ คุณส�ม�รถ
พบร�ยก�รของรุ่นวอลล์บ็อกซ์ต�่ง ๆ ที่มีก�รอธิบ�ยในคู่มือฉบับนี้ และ
คว�มสัมพันธ์ระหว่�งหม�ยเลขประจำ�ตัวผลิตภัณฑ์ Mercedes-Benz และ
หม�ยเลขผลิตภัณฑ์ ABL ในต�ร�งด้�นล่�ง

รุ่นต่�ง ๆ ของวอลล์บ็อกซ์ มีอธิบ�ยไว้ในคู่มือฉบับนี้:

หม�ยเลขประจำ�ตัวผลิตภัณฑ์ 
Mercedes-Benz 

หม�ยเลขรุ่น ABL
ก�รเชื่อมต่อกับ
ส�ยส่ง

รุ่นที่แตกต่�ง

A0009060407 3W11M1 ดูฉล�กผลิตภัณฑ์
ส�ยช�ร์จแบบยึดติด ต�มม�ตรฐ�น IEC 62196-2 Type 

2, ca. 6 ม.; เอ�ต์พุตก�รช�ร์จ 11 kW

A0009060507 3W22M2 ดูฉล�กผลิตภัณฑ์

ซ็อกเก็ตก�รช�ร์จในตัว ต�มม�ตรฐ�น IEC 62196-

2, Type 2 สำ�หรับส�ยช�ร์จ Mode 3 แยกต�่งห�ก; 

เอ�ต์พุตก�รช�ร์จสูงถึง 22 kW

ข้อควรระวัง!

ข้อมูลและข้อมูลจำ�เพ�ะด้�นเทคนิคที่บรรจุในคู่มือฉบับนี้สัมพันธ์กับรุ่นต่�ง ๆ เฉพ�ะที่กล�่วถึงในคู่มือนี้ และต้องไม่ใช้กับ
รุ่นวอลล์บ็อกซ์อื่น ๆ รุ่นต่�ง ๆ จะมีคู่มือก�รใช้ง�นที่เฉพ�ะเจ�ะจงเมื่อจำ�เป็น     
ในกรณีที่รุ่นวอลล์บ็อกซ์ของคุณไม่มีก�รอธิบ�ยในคู่มือฉบับนี้ โปรดติดต่อฝ่�ยสนับสนุนด้�นเทคนิคของ Mercedes-Benz 
ในประเทศของคุณ: ไม่ว�่สถ�นก�รณ์ใด ห้�มติดตั้งวอลล์บ็อกซ์ในกรณีนี้โดยเด็ดข�ด เนื่องจ�กอ�จทำ�ให้วอลล์บ็อกซ์เสีย
ห�ย เกิดก�รบ�ดเจ็บ และ/หรือเสียชีวิตได้

คว�มต้องก�รทั่วไปของสถ�นที่ติดตั้ง
Mercedes-Benz Wallbox ของคุณเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้� ดังนั้นจึงมีคว�มต้องก�รที่เฉพ�ะเจ�ะจงสำ�หรับก�รติดตั้งในอ�ค�รหรือ
นอกอ�ค�ร ในก�รเลือกสถ�นที่ติดตั้ง คุณต้องพิจ�รณ�สิ่งต่อไปนี้:

• พิจ�รณ�ระเบียบข้อบังคับในประเทศทั้งหมดสำ�หรับก�รติดตั้งระบบไฟฟ�้ ก�รป้องกันไฟ และก�รป้องกันอุบัติเหตุ

• ต้องติดตั้งวอลล์บ็อกซ์ในสถ�นที่ซึ่งส�ม�รถเข�้ถึงได้อย่�งสบ�ยจ�กผู้ใช้ที่ได้รับอนุญ�ตทั้งหมด

• นอกจ�กนี้ ต้องว�งแผนจุดจอดรถสำ�หรับด้�นหน้�ของวอลล์บ็อกซ์ด้วย เพื่อที่ว�่ส�ยช�ร์จในตัว
หรือภ�ยนอกส�ม�รถไปถึงรถยนต์ได้ตลอดเวล�

• คว�มสูงในก�รติดตั้งที่แนะนำ�คือ 120 ถึง 140 ซม. จ�กพื้นถึงขอบล่�งของกล่อง คว�มสูงที่
แนะนำ�นี้ส�ม�รถปรับขึ้นหรือลงได้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของสถ�นที่ ต้องให้มั่นใจถึงก�รไหลเวียน
ของอ�ก�ศที่เพียงพอที่สถ�นที่ติดตั้ง เพื่อให้วอลล์บ็อกซ์เย็นระหว�่งก�รทำ�ง�น: สังเกตอุณหภูมิ
ขณะทำ�ง�นที่อนุญ�ตเสมอ (ดู "ข้อมูลจำ�เพ�ะด้�นเทคนิค" ในหน�้ 21)

• บริเวณยึดต้องมีพื้นผิวที่สม่ำ�เสมอ ซึ่งมีคว�มมั่นคงเพียงพอสำ�หรับก�รติดตั้งวอลล์บ็อกซ์

• ขน�ดต่ำ�ที่สุดของพื้นที่ก�รยึดที่ต้องก�รสำ�หรับ Mercedes-Benz Wallbox คือ 512 x 429 มม. 
(ส x ก) แผ่นยึดทั้งหมดของวอลล์บ็อกซ์ต้องแนบติดกับพื้นผิวก�รยึด 

• เพื่อให้มั่นใจถึงก�รทำ�ง�นที่ปลอดภัยของวอลล์บ็อกซ์ ต้องเว้นระยะห�่งที่ทุกด�้นของกล่องไว้
อย่�งน้อย 50 ซม. 

• โดยทั่วไป Mercedes-Benz Wallbox ได้รับก�รออกแบบท�งวิศวกรรมให้ทำ�ง�นในสภ�พ
แวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูง อย่�งไรก็ต�ม ต้องมั่นใจว่�ก�รทำ�ง�นจะไม่เกินอุณหภูมิม�กที่สุด
เนื่องจ�กอิทธิพลภ�ยนอกต่�ง ๆ เช่น ก�รถูกแสงอ�ทิตย์โดยตรง หรือสิ่งอื่น ๆ ที่มีลักษณะคล�้ย
กัน

3W22M200001

120 ถึง  

140 ซม.
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• วอลล์บ็อกซ์มีคุณสมบัติตรงต�มข้อกำ�หนดสำ�หรับก�รติดตั้งภ�ยนอก สำ�หรับก�รติดตั้งนอกอ�ค�ร ควรติดตั้งวอลล์บ็อกซ์
เฉพ�ะในบริเวณที่มีหลังค�บัง ซึ่งให้ก�รป้องกันมลพิษท�งอ�ก�ศอย่�งเพียงพอ 

คว�มต้องก�รสำ�หรับระบบไฟฟ้�
ต้องพิจ�รณ�ม�ตรฐ�นต่อไปนี้เสมอสำ�หรับก�รติดตั้งระบบไฟฟ้�ของ Mercedes-Benz Wallbox:

• ใช้ข้อกำ�หนดต่�ง ๆ ของระเบียบข้อบังคับทั้งหมดสำ�หรับก�รติดตั้งระบบแรงดันไฟฟ�้ต่ำ�ต�มม�ตรฐ�น IEC 60364-1 และ 
IEC 60364-5-52

• รุ่น A0009060407 และ A0009060507 มีไว้สำ�หรับแรงดันไฟฟ�้ที่ระบุไว้บนฉล�กผลิตภัณฑ์ 

• สถ�นที่ติดตั้งต้องให้แหล่งจ่�ยไฟฟ้�ที่มีขน�ดเพียงพอม�ตรฐ�น HD 60364-7-722:2012 (ดู "ระเบียบ & คำ�แนะนำ�" ใน
หน้� 24 เพิ่มเติม): แหล่งจ่�ยไฟนี้ต้องสงวนไว้เฉพ�ะสำ�หรับวอลล์บ็อกซ์ และต้องไม่ใช้เพื่อจ�่ยไฟฟ�้ให้กับอุปกรณ์
ไฟฟ้�อื่น ๆ

• ถ้�จำ�เป็น ต้องติดตั้งแหล่งจ่�ยไฟแยกต่�งห�กสำ�หรับใช้เชื่อมต่อวอลล์บ็อกซ์โดยเฉพ�ะ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำ�หนดทั่วไป
ในก�รเดินส�ยไฟ และโครงสร้�งพื้นฐ�นในอ�ค�ร 

• ก�รติดตั้งวอลล์บ็อกซ์อ�จจำ�เป็นต้องมีก�รจดทะเบียน และ/หรือได้รับก�รรับรองโดยก�รไฟฟ�้ท้องถิ่น ขึ้นอยู่กับระดับ
พลังง�นที่ต้องก�ร โปรดศึกษ�ระเบียบข้อบังคับในประเทศของคุณกับก�รไฟฟ�้ของคุณ

• ต้องปรับขน�ดส�ยไฟให้สอดคล้องกับระดับพลังง�นที่ต้องก�รและเงื่อนไขอื่น ๆ (เช่น คว�มย�วส�ยไฟ วัสดุ วิธีก�รเดิน
ส�ย ฯลฯ) อุปกรณ์ที่ใช้ต่อส�ยในวอลล์บ็อกซ์ ได้รับก�รออกแบบม�สำ�หรับส�ยไฟที่มีขน�ดใหญ่ที่สุด 16 มม.2

• ต้องติดตั้งส�ยเคเบิลของแหล่งจ�่ยไฟเหนือหรือข้�งใต้พื้นผิวของผนัง: แผ่นยึดให้ช่องสำ�หรับเลือกร้อยส�ยเคเบิลเข้�ที่
ด้�นบนและที่ด�้นล่�ง

• แหล่งจ่�ยไฟของวอลล์บ็อกซ์ต้องได้รับก�รป้องกันโดย MCB และ RCCB ของตัวเองเสมอ (อย�่งน้อยชนิด A): โปรด
สังเกตระเบียบข้อบังคับในประเทศในปัจจุบันที่เกี่ยวกับก�รเลือก MCB และ RCCB เสมอ ขึ้นอยู่กับประเทศ อ�จจำ�เป็นต้อง
ใช้ RCCB ที่มีคุณสมบัติก�รตัดไฟที่แตกต่�งออกไป (เช่น ชนิด B) 

• วอลล์บ็อกซ์ไม่มีสวิตช์เปิด/ปิดโดยเฉพ�ะ: ถ้�คุณต้องก�รหยุดก�รใช้ง�นวอลล์บ็อกซ์ คุณต้องปรับสวิตช์อัปสตรีม MCB 
และ RCCB ในบ�้นไปที่ตำ�แหน่ง 0 (ปิด) เสมอ

• โปรดมั่นใจว่�ดำ�เนินก�รอย่�งสอดคล้องกับข้อกำ�หนดในก�รติดตั้งที่แสดงในคู่มือฉบับนี้เสมอ ก�รละเลย หรือก�รกระทำ�ที่
ไม่เป็นไปต�มข้อกำ�หนด อ�จทำ�ให้เกิดก�รบ�ดเจ็บอย่�งร�้ยแรงเนื่องจ�กไฟฟ้�ช็อต หรือแม้กระทั่งเสียชีวิตได้ นอกจ�กนี้ 
ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติต�มประก�ศที่แสดงไว้ บริษัทก็ไม่ส�ม�รถรับประกันถึงก�รทำ�ง�นที่เหม�ะสมของวอลล์บ็อกซ์ได้

โปรดทร�บ!

ในบ�งประเทศ ข้อกำ�หนดที่กล่�วข้�งต้นมีคว�มแตกต่�งจ�กข้อกำ�หนดเบื้องต้นสำ�หรับก�รเชื่อมต่อกับระบบไฟฟ�้ท้องถิ่น 
ในกรณีนี้ ต้องเชื่อมต่อวอลล์บ็อกซ์ต�มประเภทของก�รเชื่อมต่อส�ยไฟสำ�หรับประเทศที่ติดตั้ง คุณส�ม�รถพบภ�พรวม
ของรูปแบบเชื่อมต่อส�ยไฟเฉพ�ะประเทศได้ในหัวข้อ หน�้ 26 ในคู่มือนี้ หรือบนเว็บไซต์ www.yourwallbox.de 
โดยใช้ลิงค์ต่อไปนี้:  
www.yourwallbox.de/Mains_Connection_Schemes

ก�รติดตั้งแผ่นยึดเครื่องท�งก�ยภ�พ
หลังจ�กที่ห�สถ�นที่ยึดวอลล์บ็อกซ์ได้แล้ว คุณส�ม�รถเริ่มก�รติดตั้งเครื่องท�งก�ยภ�พได้ ในก�รติดตั้ง คุณจำ�เป็นต้องมี
อุปกรณ์ต่อไปนี้:

• สว่�นไฟฟ�้ หรือสว่�นไร้ส�ย (ไม่ได้ให้ม�)

• ดอกสว่�น Ø 10 มม. ที่เหม�ะสำ�หรับประเภทของผนัง (ไม่ได้ให้ม�)

• ไขควงหัวแบน (คว�มกว�้งหัว 2.5 มม.), หัวฟิลิปส์ (PH1) และดอกหัวทอร์กส์ (TX40, TX25, TX20, TX10)

• แผ่นยึด (ให้ม�)

• คีมตัดหรือคัตเตอร์ สำ�หรับหักหรือตัดส�ยไฟที่เข้�ในแผ่นยึด (ไม่ได้ให้ม�)
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• สกรูหัวเวเฟอร์ 8 x 60 สี่ตัว (ดอก TX40) สำ�หรับยึดแผ่นยึด (ให้ม�)

• สกรู 6 x 25 สี่ตัว (ดอก TX25) สำ�หรับยึดวอลล์บ็อกซ์เข�้กับแผ่นยึด (ให้ม�)

• ถ้�จำ�เป็น: พุกยึดผนังที่เหม�ะสำ�หรับประเภทของก�รยึด (ให้ม�: พุกยึดผนังไนลอน 10 x 50)

• เครื่องมือวัดระดับ ถ�้จำ�เป็น (ไม่ได้ให้ม�)

อันตร�ย!

ปฏิบัติต�มกฎทอง 5 ข้อในก�รติดตั้งระบบไฟฟ้�เสมอ: 
 
1. ตัดแหล่งจ่�ยไฟทั้งหมด 
2. รักษ�คว�มปลอดภัยอุปกรณ์ตัดไฟทั้งหมด 
3. ตรวจสอบว่�ไม่มีแรงดันไฟฟ�้แล้ว 
4. ต่อส�ยดินและก�รลัดวงจร 
5. กั้นหรือปิดก�รเข้�ถึงยังชิ้นส่วนที่อยู่ติดกันที่มีแรงดันไฟฟ้� 
 
ปิดใช้ง�น MCB และ RCCB ที่จ่�ยไฟให้กับวอลล์บ็อกซ์ในตู้จ�่ยไฟในบ้�น ก่อนที่คุณจะเริ่มก�รติดตั้งเสมอ นอกจ�กนี้ ให้
แน่ใจว่� MCB และ RCCB ไม่ส�ม�รถเปิดขึ้นม�ใช้ง�นได้ใหม่ระหว�่งที่ทำ�ก�รติดตั้ง ไม่เช่นนั้น จะมีคว�มเสี่ยงจ�กก�ร
บ�ดเจ็บอย่�งร้�ยแรงเนื่องจ�กไฟฟ้�ช็อต หรือแม้กระทั่งเสียชีวิตได้!

ดำ�เนินก�รดังนี้เพื่อเจ�ะรูโดยใช้แผ่นยึด:

1. ให้แน่ใจว่�มีแหล่งจ่�ยไฟที่มีขน�ดเพียงพอที่สถ�นที่ติดตั้งที่ต้องก�ร ไม่เช่นนั้น ต้องติดตั้งแหล่งจ�่ยไฟโดยเฉพ�ะ

2. แผ่นยึดมีช่องเสียบส�ยที่ขึ้นรูปไว้แล้วสำ�หรับแหล่งจ�่ยไฟบนขอบบน รวม
ทั้งที่กึ่งกล�งของพื้นผิว ต�มแหล่งจ่�ยไฟที่สถ�นที่ติดตั้ง (และต�มคว�ม
จำ�เป็น) โปรดถอดลิ้นพล�สติกอันใดอันหนึ่งที่ออกแบบม�สำ�หรับส�ย
แหล่งจ่�ยไฟด้วยคีม คัตเตอร์ หรือสว่�นที่เหม�ะสม

 83 

3. ว�งแผ่นยึดบนพื้นผิวก�รยึดที่เลือก: ใช้เครื่องวัดระดับ ถ้�จำ�เป็น ทำ�
เครื่องหม�ยรูที่จะเจ�ะ
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4. เจ�ะรูยึดต�มที่ทำ�เครื่องหม�ยไว้ (Ø 10 มม.) ใส่พุกยึดผนังที่ให้ม�สำ�หรับ
สกรูยึด ถ้�จำ�เป็น

5. ติดแผ่นยึดเข้�ตำ�แหน่งโดยใช้ไขควง (ดอก TX40) และสกรูหัวเวเฟอร์ (8 
x 60) ที่ให้ม�    
 
โปรดทร�บ: ในกรณีของแหล่งจ่�ยไฟที่เข้�จ�กด้�นหลัง แรกสุดคุณต้อง
ร้อยส�ยไฟผ�่นช่องเปิดในบริเวณก�รเชื่อมต่อที่บริเวณหนึ่งส่วนส�มล่�ง
ของแผ่นยึด ก่อนที่จะไขสกรูแผ่นยึดเข้�ตำ�แหน่ง

6. สำ�หรับส�ยไฟที่จะเข�้จ�กด้�นบน คุณต้องติดตั้งแหล่งจ�่ยไฟเพื่อให้
เสียบเข้�ม�ในบริเวณเชื่อมต่อจ�กด้�นบน และส�ม�รถยึดได้โดยใช้
อุปกรณ์ช่วยจัดระเบียบส�ยที่ให้ม�  
 
PLEASE NOTE: ถ�้แหล่งจ่�ยไฟเข้�จ�กด้�นหลัง ไม่จำ�เป็นต้องใช้
อุปกรณ์ช่วยจัดระเบียบส�ย 

 83 

7. ถึงตอนนี้ เปิดฝ�กล่องของวอลล์บ็อกซ์โดยใช้กุญแจรูปส�มเหลี่ยมที่ให้ม� 
และบิดไปท�งด้�นหน้� 
   
โปรดทร�บ: ใช้คว�มระมัดระวังเป็นพิเศษ และป้องกันฝ�กล่องไม่ให้เป็น
รอยขีดข่วน และเกิดคว�มเสียห�ยภ�ยนอกอื่น ๆ ถ้�เป็นไปได้ ให้แกะฟิล์ม
ป้องกันจ�กฝ�กล่องตอนที่เกือบจะติดตั้งสมบูรณ์แล้วเท่�นั้น

8. ใช้ไขควงเพื่อคล�ยสกรู TX20 ที่ยึดฝ�ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ภ�ยใน และ
ถอดออก เก็บสกรูไว้ในสถ�นที่ปลอดภัย 
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9. วอลล์บ็อกซ์ประกอบด้วยแผ่นซีลปิด 3 ชิ้นสำ�หรับช่องเปิดต่�ง ๆ ที่ส่วน
ล่�งของวอลล์บ็อกซ์: ใส่แผ่นซีลเหล�่นี้ และตัดร่องเข�้ไปในแผ่นซีลอัน
ใหญ่: ถึงตอนนี้ ร้อยส�ยไฟผ่�นช่องเปิดนี้

10. แขวนวอลล์บ็อกซ์บนแผ่นยึด โดยก�รใส่สกรูที่ตรงกล�งของส่วนบนที่
ด้�นหลังเข้�ไปในช่องเปิดที่ตรงกันในแผ่นยึด: ก�รทำ�เช่นนี้เพื่อป้องกัน
วอลล์บ็อกซ์ไม่ให้ตกลงม�

11. ขณะนี้ ยึดวอลล์บ็อกซ์เข�้กับแผ่นยึดโดยใช้ไขควง (ดอก TX25) และสก
รู 6 x 25 สี่ตัวที่ให้ม� ขณะนี้ วอลล์บ็อกซ์ก็ยึดติดเข�้กับแผ่นยึดอย�่งแน่น
หน�

12. ถ้�ใช้แหล่งจ่�ยไฟที่เป็นส�ยไฟอ่อน ให้แน่ใจว่�ปล�ยด้�นที่เปลือยถูกติด
ด้วยปลอกหุ้มฉนวน คล�ยสกรูด้�นล่�งในอุปกรณ์ที่ใช้ต่อส�ย เสียบส�ย
เข้�ไปยังขั้วที่ตรงกัน และไขให้แน่นด้วยแรงบิด 2.5 ถึง 3 Nm ลำ�ดับก�ร
เดินส�ยไฟแสดงอยู่ในไดอะแกรมและต�ร�งต่อไปนี้ 
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ส�ยไฟสำ�หรับรุ่น 3 เฟส A0009060407 และ A0009060507 เชื่อมต่อดังนี้:

ก�รกำ�หนด สีส�ยไฟ รูปแบบก�รเชื่อมต่อ

ตัวนำ�ที่มีกระแสไหลผ่�น เฟส 1 สีน้ำ�ต�ล L1

ตัวนำ�ที่มีกระแสไหลผ่�น เฟส 2 สีดำ� L2

ตัวนำ�ที่มีกระแสไหลผ่�น เฟส 3 สีเท� L3

นิวทรัล สีน้ำ�เงิน N

ส�ยดินป้องกัน สีเขียว-สีเหลือง PE

อันตร�ย!

โปรดทร�บว่�ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ของวอลล์บ็อกซ์ของคุณจะเสียห�ย ถ�้คุณใช้แรงดันไฟฟ�้ระหว�่งส�ยตัวนำ�กระแส
ไฟฟ�้ L1 กับส�ยเส้นศูนย์เกิน 250 V

โปรดทร�บ!

ถ้�จำ�เป็น รุ่น 3 เฟสส�ม�รถเชื่อมต่อและทำ�ง�นบนไฟฟ�้เฟสเดียวได้ที่ขั้ว L1: อย�่งไรก็ต�ม ในกรณีนี้วอลล์บ็อกซ์จะได้
ไฟไม่ถึงเอ�ต์พุตที่ระบุไว้ 
ในกรณีที่มีโหลดไม่สมดุลกันบนโครงข่�ยไฟฟ้� โปรดสังเกตคว�มต้องก�รด้�นเทคนิคสำ�หรับก�รติดตั้งที่มีผลบังคับใช้ใน
ประเทศ

โปรดทร�บ!

ในบ�งประเทศ ข้อกำ�หนดที่กล่�วในคู่มือนี้แตกต่�งจ�กข้อกำ�หนดเบื้องต้นสำ�หรับก�รเชื่อมต่อกับระบบไฟฟ�้ท้องถิ่น ใน
กรณีนี้ ต้องเชื่อมต่อวอลล์บ็อกซ์ต�มประเภทของก�รเชื่อมต่อส�ยไฟสำ�หรับประเทศที่ติดตั้ง คุณส�ม�รถพบภ�พรวมของ
รูปแบบเชื่อมต่อส�ยไฟเฉพ�ะประเทศได้ในหัวข้อ หน้� 26 ในคู่มือนี้ หรือบนเว็บไซต์ www.yourwallbox.de โดย
ใช้ลิงค์ต่อไปนี้:  
www.yourwallbox.de/Mains_Connection_Schemes

โปรดทร�บ!

Mercedes-Benz Wallbox ถูกตั้งค่�ไว้ล่วงหน�้จ�กโรงง�นสำ�หรับกระแสก�รช�ร์จ 16 A ในกรณีที่แหล่งจ�่ยไฟในบ้�น
ของคุณให้กระแสก�รช�ร์จที่ต่ำ�กว่�หรือสูงกว่� คุณต้องรีเซ็ตกระแสที่ตั้งค�่ไว้ล่วงหน�้สำ�หรับวอลล์บ็อกซ์ต�มคว�ม
เหม�ะสม ก่อนที่คุณจะใส่ฝ�ปิดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์กลับคืน จ�กนั้นจึงค่อยใช้ง�นวอลล์บ็อกซ์ มีก�รอธิบ�ยเรื่องนี้อย่�ง
ละเอียดในส่วน "โหมดก�รตั้งค่�และทดสอบ" ในหน้� 16 และส่วนที่ต�มม�  
โปรดทร�บว่�ห้�มให้กระแสเกินค่�ที่ระบุไว้บนฉล�กผลิตภัณฑ์ และกำ�หนดค�่ไว้ในเฟิร์มแวร์ในทุกสถ�นก�รณ์

13. ใส่ฝ�ปิดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ด้�นในกล่องกลับคืน และยึดด้วยสกรู
ทอร์กส์ (ดอก TX20)

14. พลิกฝ�กล่องขึ้นเพื่อให้คลิกเข้�กับกล่อง และล็อคด้วยกุญแจรูป
ส�มเหลี่ยมที่ให้ม�
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ก�รนำ�วอลล์บ็อกซ์ไปใช้ง�น
หลังจ�กที่ติดตั้งเครื่องและระบบไฟฟ้�เสร็จแล้ว คุณต้องตรวจสอบคว�มถูกต้องในก�รทำ�ง�นของ Mercedes-Benz Wallbox 
และแก้ไขอ�ก�รผิดพล�ด หรือคว�มผิดพล�ดในก�รติดตั้งใด ๆ ที่อ�จเกิดขึ้น

ดำ�เนินก�รต่อไปนี้เพื่อเริ่มใช้ง�น Mercedes-Benz Wallbox:

1. เปิดสวิตช์อัปสตรีม MCB ทั้งหมด
2. นอกจ�กนี้ เปิด RCCB ภ�ยนอก (ก�รเชื่อมต่อวอลล์บ็อกซ์เข�้กับโครงข�่ยไฟฟ้�ถูกสร้�งขึ้น)
เมื่อวอลล์บ็อกซ์กลับม�เชื่อมต่อเข�้กับระบบไฟฟ้�แล้ว เครื่องจะเริ่มต้นกระบวนก�รสต�ร์ท: ซึ่งรวมถึงก�รทดสอบระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ภ�ยใน เพื่อให้มั่นใจถึงก�รทำ�ง�นที่ถูกต้อง 

รูทีนก�รตรวจสอบภ�ยในระบุโดย LED ที่ด้�นหน้�ของ Mercedes-Benz Wallbox ดังนี้ 

ก�รแสดง LED ร�ยละเอียด

LED ทั้ง 3 ดวงกะพริบหนึ่งครั้ง…

... จ�กนั้นดับ

จ�กนั้น LED สีน้ำ�เงิน  (เวอร์ชั่นเสริม) และ LED สีเขียว  (เวอร์ชั่นหลัก) 
กะพริบเพื่อระบุถึงเฟิร์มแวร์เวอร์ชั่นปัจจุบัน (สำ�หรับก�รตรวจจับข้อผิดพล�ด
เท่�นั้น)

เมื่อทำ�เสร็จ LED สีน้ำ�เงิน  กะพริบทุก 5 วิน�ที, LED สีเขียว  และ LED สีแดง  จะดับ ขณะนี้ ส�ม�รถเชื่อมต่อ
รถยนต์สำ�หรับช�ร์จได้ มีก�รอธิบ�ยกระบวนก�รช�ร์จในคู่มือก�รใช้ง�นที่ให้ม�

โปรดทร�บ!

ในก�รติดตั้งระบบไฟฟ�้ให้สมบูรณ์ อุปกรณ์ป้องกันของวอลล์บ็อกซ์ต้องได้รับก�รตรวจสอบในโหมดทดสอบ เพื่อก�ร
ทำ�ง�นที่ถูกต้อง โหมดทดสอบ มีอธิบ�ยในส่วน "โหมดก�รตั้งค่�และทดสอบ" ในหน�้ 16 และหลังจ�กนั้น
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ก�รตรวจจับข้อผิดพล�ด และก�รแก้ปัญห�
ในกรณีที่เกิดอ�ก�รผิดพล�ดระหว่�งก�รทำ�ง�นของ Mercedes-Benz Wallbox ซึ่งแสดงโดยไฟ LED ที่ส่วนล�่งของฝ�ก
ล่อง เป็นรหัสข้อผิดพล�ด ในก�รระบุสถ�นะก�รทำ�ง�นของเครื่อง LED อ�จ...

... สว�่ง 
(ติดตลอด)

... กะพริบ
... ดับ 

(ดับต่อเนื่อง)
บทต่อไปนี้อธิบ�ยถึงวิธีในก�รทำ�คว�มเข�้ใจสถ�นะก�รทำ�ง�นต่�ง ๆ รวมทั้งรหัสข้อผิดพล�ด และม�ตรก�รที่คุณส�ม�รถ
ดำ�เนินก�รเพื่อแก้ไขปัญห�

ก�รหยุดชะงักในก�รดำ�เนินง�นของวอลล์บ็อกซ์ และวิธี
แก้ปัญห�
เพื่อก�รทำ�ง�นที่ปลอดภัย Mercedes-Benz Wallbox ต้องได้รับก�รป้องกันด้วย MCB และ RCCB ภ�ยนอกในระบบไฟฟ้�
ในบ้�น เพื่อให้ส�ม�รถดำ�เนินม�ตรก�รและก�รแก้ไขได้อย่�งเหม�ะสมในกรณีที่เครื่องทำ�ง�นผิดพล�ด แรกสุด คุณต้องระบุ
ประเภทของข้อผิดพล�ดให้ชัดเจน ข้อผิดพล�ดต่อไปนี้อ�จเกิดขึ้น:

ชนิดข้อผิดพล�ด ส�เหตุที่เป็นไปได้ วิธีก�รแก้ไขที่แนะนำ�

LED ไม่ทำ�ง�น

Wallbox ไม่มีไฟเข้�

แหล่งจ่�ยไฟของระบบโครงสร้�งพื้นฐ�นไฟฟ้�ในบ้�นมีปัญห�: ตรวจสอบอัปสตรีม MCB และ RCCB 

และสับสวิตช์เปิด ถ้�จำ�เป็น ถ�้ข้อผิดพล�ดเกิดซ้ำ�อีก หรือเกิดถ�วร ให้ติดต่อฝ่�ยสนับสนุนด้�น

เทคนิคของ Mercedes-Benz ในประเทศของคุณ

วอลล์บ็อกซ์ไม่ได้เชื่อม

ต่อต�มประเภทของก�ร

เชื่อมต่อส�ยไฟสำ�หรับ

ประเทศที่ติดตั้ง

ตรวจสอบรูปแบบเชื่อมต่อส�ยไฟของคุณโดยใช้ภ�พรวมรูปแบบก�รเชื่อมต่อส�ยไฟเฉพ�ะประเทศใน

หัวข้อ หน้� 26 ในคู่มือนี้ หรือบนเว็บไซต์ www.yourwallbox.de โดยใช้ลิงค์ต่อไปนี้:  

www.yourwallbox.de/Mains_Connection_Schemes
ถ้�จำ�เป็น โปรดเปลี่ยนรูปแบบเชื่อมต่อส�ยไฟต�มภ�พรวมนี้

เกิดข้อผิดพล�ดภ�ยในใน

วอลล์บ็อกซ์

ต้องเปลี่ยนวอลล์บ็อกซ์ ในกรณีนี้ โปรดติดต่อฝ่�ยสนับสนุนด้�นเทคนิคของ Mercedes-Benz ใน

ประเทศของคุณ

ไม่รู้จักรถพลังง�นไฟฟ้�

ส�ยช�ร์จไม่ได้เสียบอย่�ง

เหม�ะสมเข้�กับรถ หรือ

วอลล์บ็อกซ์

ถอดขั้วต่อส�ยช�ร์จจ�กรถและวอลล์บ็อกซ์ และเสียบกลับเข้�ไปใหม่: ในกรณีที่ข้อผิดพล�ดยังเกิด

ขึ้นอยู่ ตรวจสอบส�ยช�ร์จ Mode 3 และติดต่อฝ่�ยสนับสนุนด้�นเทคนิคของ Mercedes-Benz ใน

ประเทศของคุณ

LED สถ�นะแสดงข้อคว�ม

ผิดพล�ด

Mercedes-Benz Wallbox 

ตรวจพบเครื่องทำ�ง�นผิด

พล�ด

โปรดเริ่มกระบวนก�รช�ร์จใหม่: ถ้�ข้อผิดพล�ดเกิดขึ้นซ้ำ� หรือเกิดถ�วร ให้หยุดก�รใช้ง�นวอลล์บ็

อกซ์ (ดู "ก�รหยุดก�รใช้ง�นผลิตภัณฑ์ และกลับม�ใช้ง�นใหม่" ในหน้� 20) และติดต่อฝ่�ย

สนับสนุนด้�นเทคนิคของ Mercedes-Benz ในประเทศของคุณ

โปรดทร�บ!

ในกรณีที่แหล่งจ่�ยไฟเสีย โปรดหยุดก�รใช้ง�นวอลล์บ็อกซ์ (ดู "ก�รหยุดก�รใช้ง�นผลิตภัณฑ์ และกลับม�ใช้ง�นใหม่" 
ในหน้� 20) และติดต่อฝ่�ยสนับสนุนด้�นเทคนิคของ Mercedes-Benz ในประเทศของคุณ

รหัสข้อผิดพล�ด และก�รแก้ปัญห�
เพื่อแสดงถึงข้อผิดพล�ดบ�งอย่�ง LED แสดงสถ�นะจะติดขึ้น และกะพริบเป็นรูปแบบซ้ำ� ๆ รหัสข้อผิดพล�ด F1 ถึง F10 จะ
แสดงในช่วง 200 ms: LED อ�จสว่�งหรือดับถ�วร หรืออ�จกะพริบในจังหวะ 200 ms คุณส�ม�รถพบคว�มสัมพันธ์ระหว่�ง
ก�รแสดงผลและข้อผิดพล�ดในร�ยก�รต่อไปนี้:
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200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms ร�ยละเอียด

ข้อผิดพล�ด F1: คอนแทกเตอร์หลักของวอลล์บ็อกซ์ไม่
เปิด

LED สีเขียวกะพริบ 4 ครั้ง, LED สีน้ำ�เงินดับ, LED สีแดง
ติดต่อเนื่อง

ข้อผิดพล�ด F2: เฟิร์มแวร์ตรวจพบสถ�นะก�รทำ�ง�นที่ไม่
อนุญ�ตระหว�่งก�รเริ่มต้น หรือก�รทดสอบตัวเองเป็นระยะ

LED สีเขียวกะพริบ 3 ครั้ง, จ�กนั้น LED สีน้ำ�เงินกะพริบ 1 
ครั้ง, LED สีแดงติดต่อเนื่อง

ก�รแก้ปัญห�: ในทั้งสองกรณี ปิดแหล่งจ่�ยไฟ จ�กนั้นเปิดกลับขึ้นม�ใหม่ ถ�้ข้อผิดพล�ดยังคงเกิดขึ้นอีก ให้หยุดก�รใช้ง�
นวอลล์บ็อกซ์ (ดู "ก�รหยุดก�รใช้ง�นผลิตภัณฑ์ และกลับม�ใช้ง�นใหม่" ในหน�้ 20) และติดต่อฝ�่ยสนับสนุนด้�นเทคนิค
ของ Mercedes-Benz ในประเทศของคุณ

200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms ร�ยละเอียด

ข้อผิดพล�ด F3: โมดูลกระแส DC ภ�ยในผิดพล�ดตรวจ
พบกระแส DC ผิดพล�ด 

LED สีเขียวและสีน้ำ�เงินสลับกันกะพริบสีละ 2 ครั้ง, LED สี
แดงติดต่อเนื่อง

ก�รแก้ปัญห�: ถ้�ข้อผิดพล�ดเกิดขึ้นเป็นครั้งแรก กระบวนก�รช�ร์จจะหยุดเป็นเวล� 30 วิน�ที จ�กนั้นเริ่มต้นใหม่โดย
อัตโนมัติ ถ้�ข้อผิดพล�ดเกิดขึ้นอีกทันที กระบวนก�รช�ร์จจะยุติ: กระบวนก�รช�ร์จครั้งใหม่จะเริ่มได้หลังจ�กที่ตัดก�รเชื่อม
ต่อรถออกจ�กวอลล์บ็อกซ์เท�่นั้น 

เป็นไปได้ว�่ระบบไฟฟ�้ในระบบช�ร์จของรถยนต์เสีย อย่�ช�ร์จรถ และติดต่อช�่งซ่อมที่ผ�่นก�รรับรองและมีคว�มเชี่ยวช�ญ
ทันที นอกจ�กนี้ สังเกตประก�ศต่�ง ๆ ที่มีให้ในคู่มือก�รใช้ง�นรถยนต์เสมอ

200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms ร�ยละเอียด

ข้อผิดพล�ด F5: ข้อผิดพล�ดนี้เกี่ยวข้องสำ�หรับรุ่นที่มีซ็
อกเก็ตก�รช�ร์จเท่�นั้น (A0009060507) และระบุว่�ขั้วต่อ
ของส�ยช�ร์จ Mode 3 ไม่ส�ม�รถล็อคในซ็อกเก็ตก�รช�ร์จ
ของวอลล์บ็อกซ์ได้LED สีน้ำ�เงินกะพริบ 4 ครั้ง, LED สีเขียวดับ, LED สีแดง

ติดต่อเนื่อง

ข้อผิดพล�ด F6: ข้อผิดพล�ดนี้เกี่ยวข้องสำ�หรับรุ่นที่มีซ็
อกเก็ตก�รช�ร์จเท่�นั้น (A0009060507) และระบุว่�รูปแบบ
กระแสไฟฟ�้ของส�ยช�ร์จ Mode 3 ผิดพล�ด

LED สีเขียวกะพริบ 2 ครั้ง, จ�กนั้น LED สีน้ำ�เงินกะพริบ 2 
ครั้ง, LED สีแดงติดต่อเนื่อง

ก�รแก้ปัญห�: วอลล์บ็อกซ์จะเริ่มต้นกระบวนก�รช�ร์จใหม่โดยอัตโนมัติทุก 60 วิน�ที: ในกรณีที่ยังเกิดข้อผิดพล�ดขึ้นต่อ
เนื่อง ตรวจสอบตำ�แหน่งของขั้วต่อในซ็อกเก็ตก�รช�ร์จ หรือถอดปลั๊กออกและเสียบกลับเข�้ไปใหม่ ถ้�ข้อผิดพล�ดยังเกิดขึ้น
อีก ให้ตรวจสอบตัวส�ยช�ร์จ Mode 3 เอง ถ�้ไม่เห็นคว�มเสียห�ยบนตัวส�ยช�ร์จ อ�จต้องเปลี่ยนวอลล์บ็อกซ์: โปรดติดต่อ
ฝ่�ยสนับสนุนด�้นเทคนิค Mercedes-Benz ในประเทศของคุณ



15Mercedes-Benz Wallbox | ก�รตรวจจับข้อผิดพล�ด และก�รแก้ปัญห� 

200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms ร�ยละเอียด

ข้อผิดพล�ด F7: รถยนต์ต้องก�รกระบวนก�รช�ร์จที่มีก�ร
ระบ�ยอ�ก�ศ

LED สีน้ำ�เงินกะพริบ 2 ครั้ง, LED สีเขียวดับ, LED สีแดง
ติดต่อเนื่อง

ก�รแก้ปัญห�: วอลล์บ็อกซ์จะเริ่มต้นกระบวนก�รช�ร์จใหม่โดยอัตโนมัติทุก 60 วิน�ที: ถ�้ข้อผิดพล�ดเกิดขึ้นต่อเนื่อง โปรด
ติดต่อฝ่�ยสนับสนุนด้�นเทคนิคของ Mercedes-Benz ในประเทศของคุณ ก�รช�ร์จรถยนต์ที่จำ�เป็นต้องมีก�รระบ�ยอ�ก�ศ
ระหว่�งกระบวนก�รช�ร์จไม่ส�ม�รถทำ�ได้ด้วย Mercedes-Benz Wallbox 

200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms ร�ยละเอียด

ข้อผิดพล�ด F8: ตรวจพบก�รลัดวงจรระหว�่งจุดสัมผัส
นำ�ร่อง CP และส�ยดินป้องกัน PE หรืออินเตอร์เฟซก�รสื่
อส�รของรถยนต์เสีย

LED สีเขียวกะพริบ 2 ครั้ง, LED สีน้ำ�เงินดับ, LED สีแดง
ติดต่อเนื่อง

ก�รแก้ปัญห�: วอลล์บ็อกซ์จะเริ่มต้นกระบวนก�รช�ร์จใหม่โดยอัตโนมัติทุก 60 วิน�ที: ถ�้ข้อผิดพล�ดเกิดขึ้นต่อเนื่อง ตรวจ
สอบส�ยช�ร์จ Mode 3 ถ�้ไม่เห็นคว�มเสียห�ยบนส�ยช�ร์จ ต้องนำ�รถไปตรวจสอบ: โปรดติดต่อช่�งซ่อมที่ผ�่นก�รรับรอง
และมีคว�มเชี่ยวช�ญ

200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms ร�ยละเอียด

ข้อผิดพล�ด F9: โมดูลก�รตรวจดูแลกระแสไฟฟ�้ตรวจ
พบว่�กระแสก�รช�ร์จเกินค�่กระแสสูงสุดที่ตั้งไว้ล่วงหน้�

LED สีเขียวกะพริบ 4 ครั้ง, ทุกครั้งที่ 4 LED สีน้ำ�เงินจะ
กะพริบด้วย, LED สีแดงติดต่อเนื่อง

ก�รแก้ปัญห�: วอลล์บ็อกซ์จะเริ่มต้นกระบวนก�รช�ร์จใหม่โดยอัตโนมัติทุก 60 วิน�ที: ถ�้ข้อผิดพล�ดเกิดขึ้นต่อเนื่อง ต้อง
ตรวจสอบส�ยช�ร์จ Mode 3 หรือรถยนต์: โปรดติดต่อช่�งซ่อมที่ผ�่นก�รรับรองและมีคว�มเชี่ยวช�ญ

200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms ร�ยละเอียด

ข้อผิดพล�ด F10: ก�รตรวจดูแลอุณหภูมิตรวจพบ
อุณหภูมิที่สูงกว�่ 80° เซสเซียสภ�ยในกล่อง

LED สีเขียวกะพริบ 4 ครั้ง, LED สีน้ำ�เงินกะพริบทุกครั้ง ที่ 3 
และครั้งที่ 4 ด้วย และ LED สีแดงติดต่อเนื่อง

ก�รแก้ปัญห�: ก�รตรวจดูแลอุณหภูมิขัดจังหวะกระบวนก�รช�ร์จ

• หลังจ�ก 10 น�ที กระบวนก�รช�ร์จจะเริ่มใหม่โดยอัตโนมัติ ถ้�อุณหภูมิภ�ยในกล่องลดลงม�ต่ำ�กว่� 70° เซลเซียส

• กระบวนก�รช�ร์จจะเริ่มใหม่ทันทีที่อุณหภูมิภ�ยในกล่องลดลงม�ต่ำ�กว�่ 60° เซลเซียส 

ถ้�ข้อผิดพล�ดยังคงเกิดซ้ำ�หรือเกิดต่อเนื่อง ต้องห�วิธีทำ�ให้วอลล์บ็อกซ์เย็นลง และ/หรือห�เง�บังที่มีประสิทธิภ�พที่สถ�นที่
ติดตั้ง ถ้�ข้อผิดพล�ดเกิดขึ้นต่อเนื่อง ต้องตรวจสอบรถยนต์: โปรดติดต่อช่�งซ่อมที่ผ�่นก�รรับรองและมีคว�มเชี่ยวช�ญ
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200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms ร�ยละเอียด

ข้อผิดพล�ด F16: ก�รถ�่ยโอนข้อมูลไปยังระบบตรวจ
ดูแลกระแสในตัวเสีย กระแสก�รช�ร์จม�กที่สุดถูกจำ�กัดอยู่
ที่ 10 A ในขณะที่ข้อผิดพล�ดนี้เกิดขึ้น

LED สีน้ำ�เงินและสีเขียวติดต่อเนื่อง, LED สีแดงกะพริบ 2 
ครั้ง

ก�รแก้ปัญห�: กระบวนก�รช�ร์จส�ม�รถดำ�เนินก�รต่อได้ แต่เอ�ต์พุตก�รช�ร์จจะลดลง ถ�้ข้อผิดพล�ดเกิดขึ้นซ้ำ� หรือเกิด
ถ�วร ให้หยุดก�รใช้ง�นวอลล์บ็อกซ์ (ดู "ก�รหยุดก�รใช้ง�นผลิตภัณฑ์ และกลับม�ใช้ง�นใหม่" ในหน�้ 20) และติดต่อ
ฝ่�ยสนับสนุนด�้นเทคนิคของ Mercedes-Benz ในประเทศของคุณ

200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms ร�ยละเอียด

ข้อผิดพล�ด F17: ก�รตรวจดูแลอุณหภูมิตรวจพบ
อุณหภูมิที่สูงกว�่ 60° เซสเซียสภ�ยในกล่อง กระแสก�ร
ช�ร์จม�กที่สุดจะถูกจำ�กัดอยู่ที่ 6 A

LED สีน้ำ�เงินและสีเขียวติดต่อเนื่อง, LED สีแดงกะพริบ 2 
ครั้ง

ก�รแก้ปัญห�: กระบวนก�รช�ร์จส�ม�รถดำ�เนินก�รต่อได้ แต่เอ�ต์พุตก�รช�ร์จจะลดลง ถ�้ข้อผิดพล�ดยังคงเกิดซ้ำ�หรือ
เกิดต่อเนื่อง ต้องห�วิธีทำ�ให้วอลล์บ็อกซ์เย็นลง และ/หรือห�เง�บังที่มีประสิทธิภ�พที่สถ�นที่ติดตั้ง ถ้�ข้อผิดพล�ดเกิดขึ้นต่อ
เนื่อง ต้องตรวจสอบรถยนต์: โปรดติดต่อช่�งซ่อมที่ผ่�นก�รรับรองและมีคว�มเชี่ยวช�ญ

ข้อควรระวัง!

ถ้�วอลล์บ็อกซ์ยังคงแสดงข้อผิดพล�ดต่อเนื่องหรือถ�วร ให้หยุดก�รใช้ง�นวอลล์บ็อกซ์ (ดู "ก�รหยุดก�รใช้ง�น
ผลิตภัณฑ์ และกลับม�ใช้ง�นใหม่" ในหน้� 20) และติดต่อฝ่�ยสนับสนุนด้�นเทคนิคของ Mercedes-Benz ในประเทศ
ของคุณ อ�จต้องทำ�ก�รซ่อมก่อนที่กระบวนก�รช�ร์จจะส�ม�รถดำ�เนินต่อได้

โหมดก�รตั้งค่�และทดสอบ
ถ้�ระบบจ่�ยไฟในบ้�นให้กระแสก�รช�ร์จต่ำ�กว่�หรือสูงกว่� คุณส�ม�รถเปลี่ยนแปลงก�รตั้งค่�ล่วงหน�้จ�กโรงง�นสำ�หรับ 
Mercedes-Benz Wallbox (16 A) ได้ในโหมดก�รตั้งค่�ผ่�นโรต�รี่เอ็นโค้ดเดอร์ภ�ยใน อย�่งไรก็ต�ม ต้องไม่ให้เกินกระแสที่
ระบุบนฉล�กผลิตภัณฑ์ไม่ว่�สถ�นก�รณ์ใด ๆ 

โหมดก�รตั้งค่�

ในก�รทำ�ก�รปรับค�่ผ�่นโรต�รี่เอ็นโค้ดเดอร์ แรกสุดคุณต้องถอดฝ�ปิดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ภ�ยในออกจ�กวอลล์บ็อกซ์: 
กระบวนก�รนี้มีอธิบ�ยในขั้นที่ 7 และ 8 หน้� 9 ของส่วน "ก�รติดตั้งแผ่นยึดเครื่องท�งก�ยภ�พ" 

อันตร�ย!

หลังจ�กที่เปิดฝ�สำ�หรับชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ อ�จมีแรงดันไฟฟ�้ที่เป็นอันตร�ยอยู่ด้�นในวอลล์บ็อกซ์ รวมทั้งบนชิ้นส่วน
ที่คุณส�ม�รถสัมผัสได้ แรกสุดปิดสวิตช์ MCB และ RCCB สำ�หรับวอลล์บ็อกซ์ในระบบจ�่ยไฟในบ้�นก่อนเสมอ ก่อนที่คุณ
จะดำ�เนินก�รต่อในโหมดก�รตั้งค่�หรือก�รทดสอบ     
ปฏิบัติต�มกฎทอง 5 ข้อในก�รติดตั้งระบบไฟฟ้�เสมอ: 
1. ตัดแหล่งจ่�ยไฟทั้งหมด 
2. รักษ�คว�มปลอดภัยอุปกรณ์ตัดไฟทั้งหมด 
3. ตรวจสอบว่�ไม่มีแรงดันไฟฟ�้แล้ว 
4. ต่อส�ยดินและก�รลัดวงจร 
5. กั้นหรือป้องกันก�รเข้�ถึงยังชิ้นส่วนที่อยู่ติดกันที่มีแรงดันไฟฟ้� 
ไม่เช่นนั้น จะมีคว�มเสี่ยงจ�กก�รบ�ดเจ็บอย่�งร้�ยแรง หรือแม้กระทั่งเสียชีวิตเนื่องจ�กไฟฟ�้ช็อต!
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โรต�รี่เอ็นโค้ดเดอร์ (S1 และ S3) สองตัวอยู่บนแผงวงจรหลักของ 
Mercedes-Benz Wallbox สำ�หรับก�รทำ�ง�นปกติ ค่�เหล�่นี้ต้องตั้งอยู่ที่
ตำ�แหน่ง 0 เฉพ�ะเอ็นโค้ดเดอร์ S1 (อยู่บนด้�นซ้�ยมือของแบบ ) เกี่ยวข้อง
กับก�รเปลี่ยนกระแสก�รช�ร์จสูงสุด ปล่อยให้โรต�รี่เอ็นโค้ดเดอร์ S3 อยู่ใน
ตำ�แหน่ง 0 เสมอ

โปรดปฏิบัติต�มขั้นตอนเหล่�นี้เพื่อเปลี่ยนแปลงก�รตั้งค่�กระแสก�รช�ร์จสูงสุดของ Mercedes-Benz Wallbox ของคุณ:

ขั้นตอนก�รทำ�ง�น สถ�นะ LED หม�ยเหตุ

1. ปิดแหล่งจ่�ยไฟสำ�หรับวอลล์บ็อกซ์ ผ�่น
อัปสตรีม MCB และ RCCB 

-

2. ถอดฝ�ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ภ�ยในออก 
ตั้งค่�ที่ต้องก�รโดยใช้โรต�รี่เอ็นโค้ดเดอร์ 
S1 (ดูต�ร�งใน หน้� 16)

บนโรต�รี่เอ็นโค้ดเดอร์ S1 เลือกตำ�แหน่ง
สำ�หรับกระแสไฟฟ�้ที่ต้องก�ร ปล่อยให้
โรต�รี่เอ็นโค้ดเดอร์ S3 อยู่ในตำ�แหน่ง 0

3. ใส่ฝ�ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ภ�ยในกลับคืน 
ปิดและล็อคฝ�ปิดกล่อง เปิดแหล่งจ่�ยไฟ
ผ่�นอัปสตรีม MCB และ RCCB 

ขณะนี้วอลล์บ็อกซ์จะเริ่มใหม่ในโหมดก�ร
ตั้งค่� และลงทะเบียนก�รตั้งค�่ของโรต�รี่
เอ็นโค้ดเดอร์ 2 ตัว

4. ขณะนี้วอลล์บ็อกซ์จะเริ่มใหม่ในโหมดก�ร
ตั้งค่�

ca. 10  
น�ที

ถ�้ก�รตั้งค�่ได้รับก�รบันทึกสำ�เร็จ หลัง
จ�กนั้นประม�ณ 10 วิน�ที, LED ทั้งหมด
จะติด

5. ปิดแหล่งจ่�ยไฟผ่�นอัปสตรีม MCB และ 
RCCB 

-

6. ถอดฝ�ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ภ�ยใน
ออก ตั้งค่�โรต�รี่เอ็นโค้ดเดอร์ S1 ไปยัง
ตำ�แหน่ง 0, 1 หรือ F

ตรวจดูให้แน่ใจว�่โรต�รี่เอ็นโค้ดเดอร์ S3 
ยังคงถูกตั้งค�่ในตำ�แหน่ง 0

7. ใส่ฝ�ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ภ�ยในกลับคืน 
ปิดและล็อคฝ�ปิดกล่อง เปิดแหล่งจ่�ยไฟ
ผ่�นอัปสตรีม MCB และ RCCB 

ระหว�่งก�รเริ่มต้น วอลล์บ็อกซ์จะโหลด
ก�รตั้งค่�ใหม่จ�กหน่วยคว�มจำ� จ�กนั้น
กลับไปยังโหมดก�รทำ�ง�นปกติ (ดู หน้� 
12 และส่วนที่ต�มม�)

ในบ�งสถ�นก�รณ์ ข้อผิดพล�ดอ�จเกิดขึ้นเมื่อเปลี่ยนกระแสก�รช�ร์จที่ตั้งไว้ล่วงหน�้ ซึ่งจะมีก�รระบุโดยก�รแสดง LED 
หลังจ�กที่คุณเปิดแหล่งจ่�ยไฟกลับไปยังวอลล์บ็อกซ์ในขั้นที่ 3

คำ�อธิบ�ยข้อผิดพล�ด สถ�นะ LED
• ก�รตั้งค่�ไม่ส�ม�รถบันทึกในหน่วยคว�มจำ�ได้

• วอลล์บ็อกซ์ถูกตั้งค่�ไปเป็นกระแสไฟฟ้�ที่ไม่อนุญ�ตสำ�หรับเครื่องรุ่นนี้: ดังนั้นกระแสที่
ตั้งไว้ล่วงหน้�ไม่ส�ม�รถถูกเปลี่ยนแปลงได้ 

ในทั้งสองกรณี โปรดดำ�เนินก�รต่อในขั้นที่ 6 เพื่อเริ่มวอลล์บ็อกซ์ใหม่สำ�หรับก�รทำ�ง�นที่เป็นปกติ 

S1      S3 
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โหมดก�รทดสอบ

ระหว่�งก�รตั้งค่�เริ่มต้นและระหว่�งก�รทำ�ง�นหลังจ�กนั้น คุณส�ม�รถตรวจสอบก�รตั้งค่�ของ Mercedes-Benz Wallbox ใน
โหมดก�รทดสอบ ถ้�ไม่มีรถยนต์เชื่อมต่ออยู่ ในก�รดำ�เนินก�ร ให้ปฏิบัติดังนี้:

ขั้นตอนก�รทำ�ง�น สถ�นะ LED หม�ยเหตุ

1. ปิดแหล่งจ่�ยไฟสำ�หรับวอลล์บ็อกซ์ ผ�่น
อัปสตรีม MCB และ RCCB 

-

2. ถอดฝ�ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ภ�ยใน
ออก ตั้งค่�โรต�รี่เอ็นโค้ดเดอร์ S1 ไปยัง
ตำ�แหน่ง 2, 4 หรือ E (ดูต�ร�งในหน้�ถัด
ไป)

ปล่อยให้โรต�รี่เอ็นโค้ดเดอร์ S3 อยู่ใน
ตำ�แหน่ง 0

3. ใส่ฝ�ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ภ�ยในกลับคืน 
ปิดและล็อคฝ�ปิดกล่อง เปิดแหล่งจ่�ยไฟ
ผ่�นอัปสตรีม MCB และ RCCB 

-

4. ขณะนี้ วอลล์บ็อกซ์จะเริ่มต้นในโหมดก�ร
ทดสอบ

-

อันตร�ย!

ระหว่�งโหมดก�รทดสอบ กระแสที่เป็นอันตร�ยถูกจ่�ยไปยังจุดสัมผัสก�รช�ร์จของวอลล์บ็อกซ์ ซึ่งเป็นอันตร�ยต่อชีวิตและ
อวัยวะต�่ง ๆ: อย่�สัมผัสจุดสัมผัสเหล�่นี้ไม่ว่�ในสถ�นก�รณ์ใด ๆ และดำ�เนินก�รต่อไปนี้ด้วยคว�มระมัดระวังที่สุด ไม่เช่น
นั้น จะมีคว�มเสี่ยงจ�กก�รบ�ดเจ็บอย่�งร้�ยแรงเนื่องจ�กไฟฟ�้ช็อต หรือแม้กระทั่งเสียชีวิตได้!

5. ในขณะที่วอลล์บ็อกซ์อยู่ในโหมดก�ร
ทดสอบ คุณส�ม�รถวัดแรงดันไฟฟ้�
ที่แต่ละเฟสของซ็อกเก็ตก�รช�ร์จ 
(A0009060507) หรือขั้วต่อก�รช�ร์จ 
(A0009060407) ได้ ก�รวัดสัญญ�ณที่
จุดสัมผัส CP (เทียบกับ PE), คว�มถี่ รวม
ทั้งรอบก�รทำ�ง�นส�ม�รถทำ�ได้เช่นกัน

ca. 10  
น�ที

LED กะพริบ ระบุว�่วอลล์บ็อกซ์เปิดเครื่อง
อยู่ และมีแรงดันไฟฟ�้จ่�ยไปยังขั้วต่อก�ร
ช�ร์จ ดังนั้นดำ�เนินก�รด้วยคว�มระมัดระวัง
ที่สุด! 

หลังจ�กประม�ณ 10 น�ที แรงดันไฟฟ้�จะ
ถูกปิดโดยอัตโนมัติ (LED ทั้งหมดจะติด)

6. ในก�รยุติโหมดก�รทดสอบ ปิดแหล่งจ่�ย
ไฟของวอลล์บ็อกซ์ผ�่นอัปสตรีม MCB 
และ RCCB 

-

7. ถอดฝ�ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ภ�ยใน
ออก ตั้งค่�โรต�รี่เอ็นโค้ดเดอร์ S1 ไปยัง
ตำ�แหน่ง 0, 1 หรือ F

ตรวจดูให้แน่ใจว�่โรต�รี่เอ็นโค้ดเดอร์ S3 
ยังคงถูกตั้งค�่ในตำ�แหน่ง 0

8. ใส่ฝ�ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ภ�ยในกลับคืน 
ปิดและล็อคฝ�ปิดกล่อง เปิดแหล่งจ่�ยไฟ
ผ่�นอัปสตรีม MCB และ RCCB 

ระหว�่งก�รเริ่มต้น วอลล์บ็อกซ์จะโหลด
ก�รตั้งค่�ใหม่จ�กหน่วยคว�มจำ� และกลับ
ไปยังโหมดก�รทำ�ง�นปกติ
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ก�รตั้งค่�สำ�หรับโรต�รี่เอ็นโค้ดเดอร์ S1 และ S3

ส�ม�รถเลือกก�รตั้งค่�ต่อไปนี้โดยใช้โรต�รี่เอ็นโค้ดเดอร์ S1 ที่ด�้นซ้�ย:

ตำ�แหน่ง ร�ยละเอียด คำ�อธิบ�ย

0 ก�รทำ�ง�นปกติ ก�รตั้งค่�สำ�หรับกระบวนก�รช�ร์จปกติ

1 ไม่มีหน้�ที่ -

2 โหมดก�รทดสอบ
ก�รวัดแรงดันไฟฟ้� (คอนแทคเตอร์ปิด) และก�รสื่อส�ร (CP) ส�ม�รถทำ�ได้ที่ขั้วต่อก�รช�ร์จ เพื่อ

ทดสอบก�รทำ�ง�นโดยไม่ต้องใช้รถ

3 ก�รตั้งค่� ID อุปกรณ์ ก�รป้อน ID อุปกรณ์ส�ม�รถทำ�ได้ผ่�นโรต�รี่เอ็นโค้ดเดอร์ S3 (ดูหน้�ถัดไป)

4 โหมดก�รทดสอบ ดูตำ�แหน่ง 2

5

ก�รตั้งค่�กระแสก�รช�ร์จสูงสุด

  8 A

6 10 A

7 13 A

8 16 A

9 20 A

A 30 A

B 32 A

C 64 A

D กลับไปใช้ก�รตั้งค่�จ�กโรงง�น (16 A)

E โหมดก�รทดสอบ ดูตำ�แหน่ง 2

F ก�รทำ�ง�นปกติ ก�รตั้งค่�สำ�หรับกระบวนก�รช�ร์จปกติ

ส�ม�รถเลือกก�รตั้งค่�ต่อไปนี้โดยใช้โรต�รี่เอ็นโค้ดเดอร์ S3 ที่ด�้นขว�:

ตำ�แหน่ง ID อุปกรณ์ MODBUS คำ�อธิบ�ย

0 ก�รทำ�ง�นปกติ ก�รตั้งค่�สำ�หรับก�รทำ�ง�นปกติและก�รทดสอบ

1 0x01

เมื่อโรต�รี่เอ็นโค้ดเดอร์ S1 ถูกตั้งค่�ไปที่ตำ�แหน่ง 3 (ดูด้�นบน) คุณส�ม�รถจัดสรร ID อุปกรณ์ที่แตก

ต่�งให้กับวอลล์บ็อกซ์ โดยใช้ตำ�แหน่งของเอ็นโค้ดเดอร์ S3 ได้ ก�รเปลี่ยน ID อุปกรณ์ออกแบบไว้

สำ�หรับก�รใช้ง�นในอน�คต และในขณะนี้ไม่ส่งผลใด ๆ กับก�รทำ�ง�นของวอลล์บ็อกซ์ ดังนั้น แนะนำ�

ว่�อย่�ทำ�ก�รเปลี่ยนแปลงใด ๆ และโดยทั่วไปให้ปล่อยโรต�รี่เอ็นโค้ดเดอร์ S3 ไว้ในตำ�แหน่ง 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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ก�รหยุดก�รใช้ง�นผลิตภัณฑ์ และกลับม�ใช้ง�นใหม่
ถ้�จำ�เป็น คุณส�ม�รถหยุดก�รใช้ง�น Mercedes-Benz Wallbox ของคุณได้ ในก�รหยุดใช้ง�นวอลล์บ็อกซ์ โปรดดำ�เนินก�ร
ดังนี้:

1. ปิดสวิตช์ RCCB ภ�ยนอก (หยุดก�รเชื่อมต่อกับก�รไฟฟ้�)
2. นอกจ�กนี้ ให้ปิดสวิตช์อัปสตรีม MCB
3. ปฏิบัติต�มกฎทอง 5 ข้อในก�รติดตั้งระบบไฟฟ้�เสมอ!
ขณะนี้ ไม่ส�ม�รถดำ�เนินกระบวนก�รช�ร์จด้วย Mercedes-Benz Wallbox ได้ และส�ม�รถถอดก�รติดตั้งได้ ห�กจำ�เป็น

ในก�รนำ�วอลล์บ็อกซ์กลับม�ใช้ง�นอีกครั้งในภ�ยหลัง โปรดดำ�เนินก�รดังนี้:

1. เปิดสวิตช์อัปสตรีม MCB
2. นอกจ�กนี้ เปิด RCCB ภ�ยนอก (ก�รเชื่อมต่อวอลล์บ็อกซ์เข�้กับโครงข�่ยไฟฟ�้ถูกสร้�งขึ้น)
เมื่อ Mercedes-Benz Wallbox กลับม�เชื่อมต่อเข�้กับระบบไฟฟ้�แล้ว เครื่องจะเริ่มต้นกระบวนก�รสต�ร์ทใหม่อีกครั้ง: ต�มที่
อธิบ�ยในส่วน "ก�รนำ�วอลล์บ็อกซ์ไปใช้ง�น" ในหน้� 12 ขณะนี้ ส�ม�รถเชื่อมต่อรถยนต์สำ�หรับช�ร์จได้

ก�รกลับม�ใช้วอลล์บ็อกซ์
ในกรณีที่วอลล์บ็อกซ์ของคุณแสดงข้อคว�มผิดพล�ดถ�วรระหว�่งก�รติดตั้ง หรือก�รใช้ง�นในภ�ยหลัง หรือห�กไม่ส�ม�รถ
ทำ�ง�นอย่�งถูกต้อง ให้ติดต่อฝ่�ยสนับสนุนด้�นเทคนิคของ Mercedes-Benz ในประเทศของคุณ ห�กยังไม่ส�ม�รถแก้ไขข้อ
ผิดพล�ดได้ ให้ดำ�เนินก�รซ่อมแซม เพื่อก�รนี้ คุณต้องหยุดก�รใช้ง�นวอลล์บ็อกซ์ ถอดก�รติดตั้งออก และส่งกลับไปยังฝ่�ย
สนับสนุนด�้นเทคนิคของ Mercedes-Benz

นอกเหนือจ�กตัวเครื่องวอลล์บ็อกซ์ คุณต้องส่งเอกส�ร 'ร�ยก�รตรวจสอบสำ�หรับส่งคืน' ม�พร้อมกับพัสดุด้วย โปรดตรวจ
สอบว่�ข้อมูลที่ป้อนในเอกส�รถูกต้องและครบถ้วน และเอกส�รดังกล�่วมีก�รลงน�มโดยลูกค้� รวมทั้งช่�งเทคนิคที่ติดตั้ง ไม่
เช่นนั้น จะไม่ส�ม�รถดำ�เนินก�รซ่อมแซมได้

คุณส�ม�รถพบเอกส�ร 'ร�ยก�รตรวจสอบสำ�หรับส่งคืน' บนเว็บไซต์ www.yourwallbox.de โดยไปที่ลิงค์ต่อไปนี้:  
www.yourwallbox.de/RMA-document
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ภ�คผนวก

ข้อมูลจำ�เพ�ะด้�นเทคนิค
รุ่นที่แตกต่�ง A0009060407 A0009060507

ก�รปฏิบัติต�ม IEC 61851-1 / 61439-7

ก�รเชื่อมต่อกับส�ยส่ง สำ�หรับขน�ดส�ยจ่�ยไฟใหญ่ที่สุด 5 x 16 มม.²

แรงดันไฟฟ้�ที่ระบุ ดูฉล�กผลิตภัณฑ์

กระแสที่ระบุ 16 A, 3 เฟส 32 A, 3 เฟส

คว�มถี่ที่ระบุ 50 Hz

เอ�ต์พุตสูงสุด 11 kW 22 kW

ช่องช�ร์จไฟ ส�ยช�ร์จ Type 2, ca. 6 ม. ซ็อกเก็ตก�รช�ร์จ Type 2

อุปกรณ์ป้องกันวงจร เครื่องตรวจจับกระแส DC ผิดพล�ดอิเล็กทรอนิกส์ DC-RCM, IΔn d.c. ≥ 6 mA

ก�รควบคุม / ก�รปรับแต่ง อินเตอร์เฟซ RS485 และ USB ภ�ยใน (ผู้ใช้/ผู้ติดตั้งไม่ส�ม�รถเข้�ถึงได้)

อุณหภูมิขณะทำ�ง�น -30°C ถึง 50°C

อุณหภูมิขณะเก็บรักษ� -30°C ถึง 85°C

คว�มชื้นสัมพัทธ์ 5 ถึง 95% (ไม่กลั่นตัว)

ระดับก�รป้องกัน I

ประเภทแรงดันไฟฟ�้เกิน III

ระดับมลพิษ 3

ระดับมลพิษ (กล่อง) IP54 IP44

คว�มแข็งแรงในก�รกระแทก IK08

ขน�ด รวมแผ่นยึด 492 x 400 x 194 มม. (ส x ก x ล)

ขน�ด ไม่รวมแผ่นยึด 492 x 400 x 162 มม. (ส x ก x ล)

ขน�ดแผ่นยึด 477.9 x 376.4 x 32 มม. (ส x ก x ล)

ระดับคว�มสูงม�กที่สุด ≤ 2,000 ม. AMSL (เหนือระดับน้ำ�ทะเลป�นกล�ง)

น้ำ�หนักเครื่อง รวมแผ่นยึด ca. 14 กก. ca. 5.7 กก.

น้ำ�หนักเครื่อง ไม่รวมแผ่นยึด ca. 13 กก. ca. 4.7 กก.
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ภ�พแบบและขน�ด
Mercedes-Benz Wallbox ส่งมอบม�โดยประกอบเรียบร้อย และตรวจสอบสมบูรณ์แล้ว ขน�ดทั้งหมดรวมทั้งจุดยึดถูกระบุไว้
ในภ�พด้�นล่�ง

แผ่นยึด

รูปแปลนและรูปด�้น (ขน�ดทั้งหมดมีหน่วยเป็น มม.)

วอลล์บ็อกซ์พร้อมซ็อกเก็ตช�ร์จ

รูปแปลนและรูปด�้น (ขน�ดทั้งหมดมีหน่วยเป็น มม.)
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วอลล์บ็อกซ์แบบส�ยช�ร์จยึดติด

รูปแปลนและรูปด�้น (ขน�ดทั้งหมดมีหน่วยเป็น มม.)

แผนผังคอนแทค Type 1/Type 2
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ระเบียบ & คำ�แนะนำ� 
Mercedes-Benz Wallbox สอดคล้องกับม�ตรฐ�นและระดับก�รป้องกันต่อไปนี้:

ระเบียบทั่วไป

ระเบียบ คำ�อธิบ�ย

2014, 30 Stuttgart ระเบียบ EMC

2011, 65 Stuttgart ระเบียบ RoHS 2

2012, 19 Stuttgart ระเบียบ WEEE

2014, 35 Stuttgart ข้อกำ�หนดแรงดันไฟฟ้�ต่ำ�

ElektroG ระเบียบอุปกรณ์ไฟฟ้�และอิเล็กทรอนิกส์

ม�ตรฐ�นด้�นคว�มปลอดภัยของอุปกรณ์

ม�ตรฐ�น คำ�อธิบ�ย

IEC 61851-1 Ed 2.0:2010 ระบบช�ร์จสื่อกระแสไฟฟ้�สำ�หรับรถพลังง�นไฟฟ้� – ส่วนที่ 1: คว�มต้องก�รทั่วไป

IEC/TS 61439-7:2014 ส่วนที่ 7: ก�รรวมของอุปกรณ์สวิตช์สำ�หรับก�รใช้ง�นเฉพ�ะ เช่น ท่�จอดเรือ แคมป์ ตล�ด สถ�นีช�ร์จสำ�หรับ

รถพลังง�นไฟฟ้�

DIN EN 61851-1: 2012-01 ระบบช�ร์จสื่อกระแสไฟฟ้�สำ�หรับรถพลังง�นไฟฟ้� – ส่วนที่ 1: คว�มต้องก�รทั่วไป

E DIN EN 61851-22:2011-04 ระบบช�ร์จสื่อกระแสไฟฟ้�สำ�หรับรถพลังง�นไฟฟ้� – ส่วนที่ 22: สถ�นีช�ร์จ AC สำ�หรับรถพลังง�นไฟฟ้�

HD 60364-7-722:2012 ก�รติดตั้งอุปกรณ์แรงดันไฟฟ้�ต่ำ� – ส่วนที่ 7-722: แหล่งจ�่ยไฟสำ�หรับรถพลังง�นไฟฟ้�

ประเภทก�รป้องกัน & ระดับก�รป้องกัน

ประเภทก�รป้องกัน / 
ระดับก�รป้องกัน

คำ�อธิบ�ย

อุปกรณ์สอดคล้องกับม�ตรฐ�นก�รป้องกัน IEC คล�ส 1

IP 44
ระดับก�รป้องกันของอุปกรณ์: ก�รป้องกันไม่ให้อนุภ�คของแข็งที่มีขน�ดเส้นผ่�ศูนย์กล�งใหญ่กว่� 1 มม. เข้�

ม�และป้องกันน้ำ�กระเด็นใส่ (รุ่น: A0009060507)

IP 54
ระดับก�รป้องกันของอุปกรณ์: ก�รป้องกันก�รสัมผัส ฝุ่นในปริม�ณที่เป็นอันตร�ย และป้องกันน้ำ�กระเด็นใส่ 

(รุ่น: A0009060407)

ก�รรับรอง CE และประก�ศคว�มสอดคล้อง

Mercedes-Benz Wallbox มีเครื่องหม�ย CE ประก�ศเกี่ยวกับก�รปฏิบัติต�มข้อกำ�หนดที่เกี่ยวข้อง มีให้
ด�วน์โหลดในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ www.yourwallbox.de
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คำ�ศัพท์ และคำ�จำ�กัดคว�ม
ส่วนนี้จะมีก�รอธิบ�ยอักษรย่อ และคำ�ศัพท์ที่สำ�คัญที่ใช้ในคู่มือฉบับนี้

อักษรย่อ คำ�อธิบ�ย คว�มหม�ย

DC กระแสตรง กระแสตรง 

DC-RCM ก�รตรวจสอบกระแสไฟรั่ว อุปกรณ์ตรวจดูแลสำ�หรับก�รตรวจจับกระแส DC ผิดพล�ด 

LED Light Emitting Diode ไดโอดเปล่งแสง

MCB Miniature Circuit Breaker เซอร์กิตเบรกเกอร์ขน�ดเล็ก

RCCB เซอร์กิตเบรกเกอร์ตัดกระแสรั่ว เซอร์กิตเบรกเกอร์ขน�ดเล็ก FI

เครื่องหม�ยก�รค้�
เครื่องหม�ยก�รค้�ทั้งหมดที่กล่�วถึงในคู่มือฉบับนี้ รวมทั้งที่อ�จได้รับคว�มคุ้มครองโดยบริษัทที่เป็นบุคคลที่ส�ม เป็นไปต�ม
ระเบียบข้อบังคับของกฎหม�ยเครื่องหม�ยก�รค้� และสิทธิ์ในทรัพย์สินของเจ�้ของที่จดทะเบียน โดยไม่มีข้อจำ�กัด 

เครื่องหม�ยก�รค้� ชื่อก�รค้� หรือชื่อบริษัททั้งหมดที่มีก�รกล่�วถึงที่นี่ เป็นเครื่องหม�ยก�รค้� หรือเครื่องหม�ยก�รค้�จด
ทะเบียนของบริษัทที่เป็นเจ�้ของ สงวนสิทธิ์ทั้งหมดที่ไม่ได้ระบุไว้อย่�งชัดเจนที่นี่

ก�รที่ไม่มีเครื่องหม�ยก�รค้�ที่ชัดเจนในคู่มือนี้ ต้องไม่นำ�ไปสู่ก�รสรุปที่ว่�ชื่อนั้นปร�ศจ�กสิทธิ์ของบริษัทที่เป็นบุคคลที่ส�ม

ทรัพย์สินท�งปัญญ� & ลิขสิทธิ์
ลิขสิทธิ์ © 2017

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

สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลใด ๆ ในคู่มือฉบับนี้อ�จเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทร�บล่วงหน�้ และไม่ได้แสดงถึงภ�ระผูกพันใด ๆ ในส่วน
ของผู้ผลิต

ภ�พประกอบในคู่มือฉบับนี้อ�จมีก�รออกแบบที่แตกต่�งจ�กผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบ และไม่ได้แสดงถึงภ�ระผูกพันใด ๆ ในส่วน
ของผู้ผลิต

ผู้ผลิตไม่รับผิดชอบก�รสูญเสียและ/หรือคว�มเสียห�ยใด ๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจ�กข้อมูล หรือข้อมูลที่ผิดซึ่งเป็นไปได้ซึ่งอยู่ในขั้น
ตอนเหล่�นี้

ห�้มทำ�ซ้ำ� เก็บในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือส่งต่อคู่มือฉบับนี้ไม่ว่�จะทั้งหมดหรือบ�งส่วนด้วยวิธีใด ๆ ไม่ว่�จะท�ง
อิเล็กทรอนิกส์ ท�งไฟฟ้� ท�งกล ท�งแสง ท�งเคมี หรือก�รถ�่ยเอกส�ร หรือก�รบันทึกเสียง โดยไม่ได้รับอนุญ�ตจ�กผู้
ผลิตเป็นล�ยลักษณ์อักษร

คำ�แนะนำ�ในก�รทิ้ง
เพื่อเป็นก�รอนุรักษ์และปกป้องสิ่งแวดล้อม ก�รป้องกันมลพิษ และเพื่อปรับปรุงประสิทธิภ�พก�ร
รีไซเคิลทรัพย�กร คณะกรรม�ธิก�รยุโรปได้ออกข้อแนะนำ� (ข้อแนะนำ� WEEE 2002/96/EC และ 
EAG-VO) ซึ่งผู้ผลิตต้องนำ�อุปกรณ์ไฟฟ�้และอิเล็กทรอนิกส์กลับไปเพื่อกำ�จัดอย�่งถูกต้องหรือทำ�ก�ร
รีไซเคิล

ดังนั้น ภ�ยในสหภ�พยุโรป ต้องไม่ทิ้งอุปกรณ์ที่มีสัญลักษณ์นี้ปะปนกับของเสียภ�ยในบ้�น: โปรด
สอบถ�มหน่วยง�นท้องถิ่นของคุณเกี่ยวกับก�รทิ้งที่เหม�ะสม 

วัสดุที่มีเครื่องหม�ยที่ส�ม�รถรีไซเคิลได้ คุณมีส่วนสนับสนุนอย่�งม�กในก�รช่วยปกป้องสิ่งแวดล้อม 
โดยก�รใช้ซ้ำ� ก�รรีไซเคิล หรือผ�่นกระบวนก�รกำ�จัดอุปกรณ์ที่ล�้สมัย



26

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



ผู้ผลิตอ�จมีก�รดัดแปลงด�้นเทคนิคเล็กน้อยกับผลิตภัณฑ์ หลังจ�กที่ตีพิมพ์คู่มือก�รใช้ง�นนี้ ซึ่งอ�จทำ�ให้รูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์มีคว�มแตกต่�งเล็กน้อย 
คว�มแตกต�่งของสีเป็นผลของขั้นตอนก�รพิมพ์

       Daimler AG, Mercedesstr 137, 70327 Stuttgart, Germany
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