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ข้อมูลสำ�คัญ
คำ�นำ�
คู่มือฉบับนี้อธิบายการติดตั้ง Mercedes-Benz Wallbox ทั้งเครื่องและระบบไฟฟ้า ขั้นตอนการทำ�งานที่อธิบายในคู่มือนี้
ต้องได้รับการดำ�เนินการโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณสมบัติเท่านั้น (การติดตั้งเครื่อง) และบริษัทผู้รับเหมาระบบไฟฟ้าที่มีความ
เชี่ยวชาญที่มีคุณสมบัติ (การติดตั้งระบบไฟฟ้า) ซึ่งผ่านการฝึกอบรมพิเศษ ความรู้ และประสบการณ์ รวมทั้งความรู้เกี่ยวกับ
ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถประเมินและดำ�เนินขั้นตอนการทำ�งานตามที่อธิบายในคู่มือการติดตั้งนี้ และเข้าใจ
ถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้
รุ่นต่าง ๆ ของ Mercedes-Benz Wallbox สามารถดูได้ที่ฉลากผลิตภัณฑ์บนวอลล์บ็อกซ์ ฉลากเหล่านี้ระบุถึงหมายเลขประจำ�
ตัวผลิตภัณฑ์ Mercedes-Benz (ข้างใต้ด้านนอก) รวมทั้งหมายเลขรุ่น ABL (ฝาชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ด้านใน) ที่เหมือนกัน
ทุกประการโดยไม่คำ�นึงถึงข้อมูลจำ�เพาะด้านเทคนิค ก่อนการติดตั้งให้แน่ใจว่ารุ่นของคุณ เป็นรุ่นที่อธิบายในคู่มือการติดตั้งนี้!
รุ่นต่าง ๆ ของวอลล์บ็อกซ์ มีอธิบายไว้ในคู่มือฉบับนี้:
หมายเลขประจำ�ตัวผลิตภัณฑ์ Mercedes-Benz

หมายเลขรุ่น ABL

A0009060407

3W11M1

A0009060507

3W22M2

เกี่ยวกับคู่มือฉบับนี้
คู่มือนี้ให้มากับ Mercedes-Benz Wallbox และแสดงถึงขั้นตอนและการตั้งค่าต่าง ๆ ที่จำ�เป็นสำ�หรับการติดตั้งวอลล์บ็อกซ์
การใช้งาน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาอาการเสียระหว่างการใช้งานด้วย เพื่อการอ้างอิงที่รวดเร็วและง่ายขึ้น บางส่วนของคู่มือ
ฉบับนี้มีการจัดรูปแบบเป็นพิเศษ
•

รายละเอียดที่เป็นตัวเลือกที่ใช้ได้ (เหมือนในกรณีนี้) ถูกระบุด้วยเครื่องหมายหัวข้อ

•

รายละเอียดที่อธิบายหน้าที่การทำ�งาน แสดงในรูปแบบของรายการตัวเลข โดยระบุลำ�ดับของขั้นตอนการทำ�งานแต่ละขั้น

โปรดมั่นใจว่าคุณอ่านคู่มือนี้อย่างละเอียด โดยเฉพาะอย่างยิ่งมั่นใจว่าคุณปฏิบัติตามประกาศด้านความปลอดภัยทั้งหมดที่ให้
ไว้ในคู่มือฉบับนี้
หน่วยการวัดทั้งหมดในคู่มือฉบับนี้วัดเป็นมิลลิเมตร หากจำ�เป็น จะมีการระบุสเกลไว้สำ�หรับภาพประกอบต่าง ๆ
โปรดทราบว่ารายละเอียดด้านเทคนิค ข้อมูลจำ�เพาะ และลักษณะจำ�เพาะทั้งหมดของผลิตภัณฑ์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ประกาศด้านความปลอดภัยในคู่มือฉบับนี้
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คำ�เตือนและมาตรการด้านความปลอดภัยในคู่มือฉบับนี้ที่มีการทำ�เครื่องหมายว่าต้องปฏิบัติตาม
สัญลักษณ์ต่าง ๆ มีความหมายดังนี้:
อันตราย!
ส่วนที่มีเครื่องหมายนี้ เป็นการระบุว่ามีแรงดันไฟฟ้าที่อาจทำ�ให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและร่างกาย: การกระทำ�ที่ไม่
สอดคล้องกับประกาศด้านความปลอดภัยเหล่านี้ อาจทำ�ให้เกิดการบาดเจ็บรุนแรงและเสียชีวิตได้ ห้ามกระทำ�การใด ๆ
ตามที่มีเครื่องหมายนี้ไม่ว่าในสถานการณ์ใด ๆ
ข้อควรระวัง!
ส่วนที่มีเครื่องหมายนี้ เป็นการระบุว่ามีอันตรายที่อาจทำ�ให้เกิดความเสียหายต่อตัววอลล์บ็อกซ์เอง หรือต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า
อื่น ๆ การกระทำ�การใด ๆ ตามที่มีเครื่องหมายนี้ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ
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โปรดทราบ:
ส่วนที่มีเครื่องหมายนี้ เป็นการระบุถึงข้อมูลสำ�คัญและคุณสมบัติพิเศษเพิ่มเติม ที่จำ�เป็นเพื่อให้ใช้งานอุปกรณ์ในลักษณะที่
เชื่อถือได้ ควรกระทำ�การใด ๆ ตามที่มีเครื่องหมายนี้เมื่อจำ�เป็น

ประกาศด้านความปลอดภัยบนอุปกรณ์
มีประกาศเกี่ยวกับการใช้งานและความปลอดภัยเพิ่มเติมอยู่บนฉลากที่ด้านขวาของกล่อง และที่ฝาของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
ด้านในวอลล์บ็อกซ์ สัญลักษณ์เหล่านี้มีความหมายดังนี้:
คำ�เตือน!
โปรดมั่นใจว่าคุณได้อ่านคู่มือการใช้งานที่ให้มากับ Mercedes-Benz Wallbox โดยเฉพาะอย่างยิ่งก่อนที่คุณจะเปิดฝาก
ล่องของวอลล์บ็อกซ์ของคุณ
คำ�เตือน!
โปรดมั่นใจว่าคุณได้อ่านคู่มือการติดตั้ง (เอกสารนี้) ก่อนที่คุณจะเปิดฝากล่องชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ภายในวอลล์บ็อกซ์
อันตราย!
หลังจากที่เปิดฝากล่อง อาจมีแรงดันไฟฟ้าที่เป็นอันตรายอยู่ด้านในวอลล์บ็อกซ์ รวมทั้งบนชิ้นส่วนที่คุณสามารถสัมผัสได้

ข้อมูลเพื่อความปลอดภัยทั่วไป
โปรดใส่ใจกับจุดต่อไปนี้:
•

อ่านคู่มืออย่างละเอียด

•

ใส่ใจต่อคำ�เตือนทั้งหมด

•

ปฏิบัติตามขั้นตอนทั้งหมด

•

Mercedes-Benz Wallbox มีจำ�หน่ายหลายรุ่นตามข้อกำ�หนดเฉพาะของแต่ละประเทศ โปรดใช้รหัสประจำ�ตัวบนแผ่นป้าย
ชื่อที่อยู่ดา้ นล่างของวอลล์บ็อกซ์ เพื่อตรวจสอบว่าวอลล์บ็อกซ์ได้รับอนุญาตให้ติดตั้งและใช้งานในประเทศของคุณหรือไม่

•

วอลล์บ็อกซ์ต้องได้รับการติดตั้ง เชื่อมต่อ และได้รับการรับรองสำ�หรับการทำ�งานตามระเบียบข้อบังคับในประเทศโดย
บริษัทผู้รับเหมาระบบไฟฟ้าที่มีความเชี่ยวชาญซึ่งมีคุณสมบัติ

•

วอลล์บ็อกซ์ไม่มีเซอร์กิตเบรกเกอร์ไฟรั่ว (RCCB) ต้องติดตั้งเครื่องในแหล่งจ่ายไฟอัปสตรีม และติดตั้งเฉพาะสายจ่ายไฟ
สำ�หรับวอลล์บ็อกซ์เท่านั้น Mercedes-Benz Wallbox ทุกรุ่นที่อธิบายในเอกสารนี้ มีการป้องกันกระแส DC ผิดพลาดในตัว
ซึ่งโดยทั่วไป RCCB ที่มีคุณสมบัติการตัดไฟชนิด A นั้นเพียงพอ อย่างไรก็ตาม ต้องปฏิบัติตามข้อกำ�หนดเฉพาะประเทศ
และท้องถิ่นเสมอ ซึ่งอาจมีการกำ�หนด RCCB ที่มีคุณสมบัติการตัดไฟแตกต่างออกไป (เช่น ชนิด B)

•

โปรดมั่นใจว่าได้เว้นระยะเผื่ออย่างต่ำ� 50 ซม. ไปยังวอลล์บ็อกซ์ในทุกด้านทั้งระหว่างและหลังจากการติดตั้ง

•

ใช้เฉพาะอุปกรณ์เสริมที่ออกแบบมาให้ใช้ และจำ�หน่ายสำ�หรับอุปกรณ์โดย Mercedes-Benz เท่านั้น

•

อย่าใช้วอลล์บ็อกซ์นี้ในบริเวณใกล้เคียงกับน้ำ�ที่มีการไหล หรือหัวพ่นน้ำ�: อย่างไรก็ตาม Mercedes Benz Wallbox มีการ
ป้องกันน้ำ�กระเด็นและละอองน้ำ�ที่เพียงพอตามมาตรฐาน IP54 (รุ่น A0009060407) หรือ IP44 (รุ่น A0009060507)

•

ต้องไม่ติดตั้ง Mercedes-Benz Wallbox ในบริเวณที่มีน้ำ�ท่วม

•

ต้องไม่ติดตั้ง Mercedes-Benz Wallbox ในบริเวณที่มีบรรยากาศที่มีการระเบิด (บริเวณ EX)

•

ต้องไม่ใช้สติ๊กเกอร์หรือวัตถุอื่นติด Mercedes-Benz Wallbox เพื่อให้มั่นใจถึงการระบายอากาศที่เพียงพอตลอดเวลา

•

ห้ามวางของเหลว หรือวัตถุ หรือภาชนะที่บรรจุของเหลวไว้บนกล่อง

•

โปรดทราบว่าอาจจำ�เป็นต้องมีการป้องกันแรงดันไฟฟ้าเกินเพิ่มเติม ขึ้นอยู่กับรถยนต์ที่เชื่อมต่อ และ/หรือโดยระเบียบข้อ
บังคับในประเทศ
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•

โปรดทราบว่า ในบางประเทศอาจจำ�เป็นต้องมีคุณลักษณะการตัดไฟ (เช่น ชนิด B) สำ�หรับอัปสตรีมเซอร์กิตเบรกเกอร์ไฟ
รั่ว (อุปกรณ์ป้องกันไฟรั่ว ต่อไปนี้จะเรียกว่า RCCB ดู "คำ�ศัพท์ และคำ�จำ�กัดความ" ในหน้า 25 เพิ่มเติม) ที่แตกต่างออก
ไป

•

โปรดทราบว่าการใช้ตัวส่งสัญญาณวิทยุในบริเวณใกล้เคียง (< 20 ซม.) กับวอลล์บ็อกซ์ อาจทำ�ให้เครื่องทำ�งานผิดพลาด
ดังนั้นจึงควรหลีกเลี่ยง

•

อุปกรณ์นี้ไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อใช้โดยบุคคลที่มีความสามารถทางร่างกาย ประสาทสัมผัส หรือจิตใจที่จำ�กัด (รวมทั้งเด็ก)
และ/หรือไม่มีความรู้ เว้นแต่จะได้รับการดูแลโดยบุคคลที่รับผิดชอบเกี่ยวกับความปลอดภัยของบุคคลเหล่านั้น หรือได้
รับคำ�แนะนำ�เกี่ยวกับวิธีใช้อุปกรณ์

•

ต้องดูแลเด็ก ๆ เพื่อป้องกันไม่ให้เด็ก ๆ เล่นกับอุปกรณ์

•

โปรดทราบว่าสามารถติดตั้งและใช้ Mercedes-Benz Wallbox ได้ที่ระดับความสูง AMSL มากที่สุด 2,000 เมตร (เหนือ
ระดับน้ำ�ทะเลปานกลาง)

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ทั่วไป
Mercedes-Benz Wallbox นี้เป็นตัวแทนของเทคโนโลยีปัจจุบัน และตอบสนองความต้องการและมาตรฐานด้านความ
ปลอดภัยทางเทคนิคในปัจจุบันทั้งหมด ประกาศด้านความปลอดภัยในคู่มือฉบับนี้ มีไว้เพื่อให้มั่นใจถึงการติดตั้งอย่างถูกต้อง
และปลอดภัยเพื่อใช้งานอุปกรณ์ในภายหลัง การละเลยหรือไม่ปฏิบัติตามข้อมูลและขั้นตอนเพื่อความปลอดภัยที่บรรจุในคู่มือ
ฉบับนี้ อาจทำ�ให้เกิดไฟฟ้าช็อต ไฟไหม้ การบาดเจ็บอย่างรุนแรง และ/หรือเสียชีวิตได้
Mercedes-Benz Wallbox ต้องได้รับการติดตั้งโดยบริษัทผู้รับเหมาระบบไฟฟ้าที่มีความเชี่ยวชาญซึ่งมีคุณสมบัติ โดยเชื่อม
ต่ออย่างสอดคล้องกับระเบียบข้อบังคับและบรรทัดฐานในประเทศ และได้รับการตรวจสอบและรับรองสำ�หรับการใช้งาน
ต้องให้เฉพาะบริษัทผู้รับเหมาระบบไฟฟ้าซึ่งมีคุณสมบัติเป็นผู้ซ่อมอาการเสียที่มีผลกระทบต่อความปลอดภัยของบุคคล
รถยนต์ที่เชื่อมต่ออยู่ หรือตัวอุปกรณ์
ในกรณีที่วอลล์บ็อกซ์ของคุณทำ�งานผิดพลาด แรกสุดโปรดอ่านส่วน "การตรวจจับข้อผิดพลาด และการแก้ปัญหา" ใน
หน้า 13ที่เกี่ยวข้องก่อน ถ้าอาการเสียหรือการทำ�งานผิดพลาดยังคงเกิดขึ้นอีก และไม่สามารถแก้ไขได้ โปรดติดต่อฝ่าย
สนับสนุนด้านเทคนิคของ Mercedes-Benz ในประเทศของคุณ
ติดต่อฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิคของ Mercedes-Benz เสมอ ถ้า:
•

กล่องได้รับความเสียหายทางกายภาพ

•

ฝากล่องถูกถอดออก หรือไม่สามารถปิดหรือล็อคได้

•

ประสิทธิภาพในการป้องกันน้ำ�กระเด็นใส่และ/หรือวัตถุแปลกปลอมใช้งานไม่ได้อีกต่อไป

•

เครื่องไม่ทำ�งาน หรือมีความเสียหายทางกายภาพกับซ็อกเก็ตการชาร์จ หรือสายชาร์จภายนอก

•

หรือวอลล์บ็อกซ์ไม่ทำ�งานอย่างเหมาะสม หรือมีความเสียหายอย่างอื่น
อันตราย!
ในกรณีที่คุณตรวจพบความเสียหายกับกล่อง ซ็อกเก็ตการชาร์จ หรือสายชาร์จ คุณต้องหยุดการติดตั้งทันที หรือหยุดใช้
วอลล์บ็อกซ์ที่ติดตั้งแล้ว โดยการปิดเซอร์กิตเบรกเกอร์ขนาดเล็กอัปสตรีม (ต่อไปจะเรียกว่า MCB ดู "คำ�ศัพท์ และคำ�
จำ�กัดความ" ในหน้า 25 เพิ่มเติม) ในตู้ไฟในบ้านของคุณและ RCCB: ในกรณีนี้ ไม่อนุญาตให้ใช้วอลล์บ็อกซ์อีก! โปรด
ติดต่อฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิค Mercedes-Benz ในประเทศของคุณ!

หมายเหตุเกี่ยวกับการติดตั้ง
โปรดสังเกตขั้นตอนต่อไปนี้สำ�หรับการติดตั้ง Mercedes-Benz Wallbox ของคุณ:
•

ต้องเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับสายดินป้องกันของระบบไฟฟ้าของคุณเสมอ การเชื่อมต่อสายดินป้องกันจะถูกดำ�เนินการและ
ตรวจสอบโดยบริษัทผู้รับเหมาในการติดตั้ง หลังจากการติดตั้ง เฉพาะบริษัทผู้รับเหมาระบบไฟฟ้าที่ผ่านการรับรองและมี
ความเชี่ยวชาญเท่านั้นที่สามารถทำ�การเปลี่ยนแปลงได้

•

ดำ�เนินการอย่างสอดคล้องกับระเบียบข้อบังคับด้านความปลอดภัยท้องถิ่นตลอดเวลา สำ�หรับประเทศซึ่งคุณใช้วอลล์บ็อกซ์
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•

สำ�หรับการใช้งานอย่างเหมาะสม แหล่งจ่ายไฟสำ�หรับวอลล์บ็อกซ์ต้องได้รับการป้องกันจากระบบไฟฟ้าในบ้านด้วย MCB
และ RCCB ที่เหมาะสม

•

ในการตัดการเชื่อมต่อวอลล์บ็อกซ์จากโครงข่ายไฟฟ้าอย่างสมบูรณ์ แหล่งจ่ายไฟต้องถูกตัดโดยใช้อัปสตรีม MCB และ
RCCB

•

ให้แน่ใจว่าแรงดันไฟฟ้าที่ระบุและกระแสที่ระบุของอุปกรณ์ สอดคล้องกับค่าของโครงข่ายไฟฟ้าในประเทศของคุณ และไม่
เกินเอาต์พุตที่ระบุระหว่างกระบวนการชาร์จ

•

ไม่ควรติดตั้งวอลล์บ็อกซ์ในบริเวณที่มีคนเดินผ่านไปมามาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ควรหลีกเลี่ยงการติดตั้งบริเวณทางผ่าน
และเส้นทางหลบหนี

•

ห้ามติดตั้งวอลล์บ็อกซ์ในพื้นที่อับ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คุณต้องมั่นใจว่าสามารถจอดรถยนต์ได้ในระยะห่างที่เหมาะสมจาก
วอลล์บ็อกซ์สำ�หรับการชาร์จ และเชื่อมต่อโดยไม่มีแรงตึงบนสายชาร์จ ระยะห่างระหว่างรถยนต์และวอลล์บ็อกซ์ ควรอยู่
ห่างกันอย่างน้อย 50 ซม. และไม่มากกว่า 5 ม. ระยะสามารถแตกต่างจากคำ�แนะนำ�นี้ได้ขึ้นอยู่กับรุ่นของวอลล์บ็อกซ์
(ความยาวของสายชาร์จ) และเงื่อนไขท้องถิ่น

•

ไม่วา่ สถานการณ์ใด ๆ คุณต้องไม่ทำ�การเปลี่ยนแปลงยังกล่อง หรือระบบสายไฟภายในของวอลล์บ็อกซ์: การละเลยไม่
สนใจคำ�แนะนำ�นี้ ทำ�ให้เกิดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและการละเมิดบทบัญญัติพื้นฐานการรับประกัน และอาจทำ�ให้การ
รับประกันเป็นโมฆะโดยมีผลทันที
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การเตรียมการ การติดตั้ง และการใช้งาน
แนะนำ�ผลิตภัณฑ์
Mercedes-Benz Wallbox ผลิตในเยอรมนีทั้งหมด และสอดคล้องกับระเบียบข้อบังคับและมาตรฐานต่าง ๆ สำ�หรับการชาร์จ
รถพลังงานไฟฟ้าที่ประกาศใช้ทั่วทั้งทวีปยุโรปตามมาตรฐาน IEC 61851-1, Mode 3 – โปรดดูส่วน "ระเบียบ & คำ�แนะนำ�"
ในหน้า 24 เพิ่มเติมด้วย ผู้ใช้สามารถเลือกรุ่นที่มีซ็อกเก็ตการชาร์จ หรือสายเคเบิลแบบยึดติดได้ตามความต้องการ ซึ่งได้
รับการออกแบบมาสำ�หรับใช้ในบ้าน และยังสามารถใช้แบบกึ่งสาธารณะได้ด้วย
เราให้ความสำ�คัญสูงสุดเกี่ยวกับความปลอดภัยของผู้ใช้ในผลิตภัณฑ์ทุกอย่างของเรา ด้วยเหตุนี้ วอลล์บ็อกซ์ของคุณจึงมี
อุปกรณ์ตรวจจับกระแส DC ผิดพลาดในตัว ซึ่งช่วยให้มั่นใจถึงการทำ�งานที่เหมาะสมของ RCCB อัปสตรีมในกรณีที่กระแส DC
ผิดพลาด
โดยเฉพาะอย่างยิ่งวอลล์บ็อกซ์ใช้งานง่ายในชีวิตประจำ�วัน: ไฟ LED 3 ดวงที่ส่วนล่างของฝากล่อง อนุญาตให้คุณตรวจสอบ
สถานะการทำ�งานปัจจุบันได้ตลอดเวลา ในกรณีที่เครื่องทำ�งานผิดพลาด คุณสามารถระบุสาเหตุได้ด้วยรหัสข้อผิดพลาด
LED โดยไม่ต้องเปิดฝากล่อง หลังจากที่บริษัทผู้รับเหมาที่มีความเชี่ยวชาญติดตั้งให้เครื่องทำ�งานได้แล้ว Mercedes-Benz
Wallbox ก็พร้อมสำ�หรับการชาร์จได้ตลอดเวลา โดยที่กระบวนการชาร์จแต่ละครั้งต้องได้รับการอนุญาตแยกกันผ่านสวิตช์
กุญแจในตัว

การแกะกล่อง และชิ้นส่วนต่าง ๆ ที่ให้มา
แพคเกจ Mercedes-Benz Wallbox ประกอบด้วยชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่าง ๆ มากมายที่จำ�เป็นสำ�หรับการติดตั้ง และการใช้งาน
อย่างเหมาะสม ดังนั้น โปรดตรวจสอบทันทีหลังจากที่แกะกล่อง (ถ้าจำ�เป็น ทำ�พร้อมกับลูกค้า) เพื่อดูว่ามีส่วนประกอบต่าง ๆ
เหล่านี้ให้มาหรือไม่:
ชิ้นส่วน

ปริมาณ

รายละเอียด

Wallbox

1

สถานีชาร์จ ประกอบด้วยกล่องพลาสติกที่มีฝาที่สามารถล็อคได้ และแผ่นยึดแยกต่างหาก

คู่มือเริ่มต้นฉบับย่อ

1

คู่มือเริ่มต้นฉบับย่อ ที่ประกอบด้วยประกาศด้านความปลอดภัยที่เป็นกระดาษ

ชุดการติดตั้ง

1

ชุดประกอบสำ�หรับการยึดผนัง ประกอบด้วยสกรู 2 x 4 รวมทั้งปลั๊กยึดผนังที่ตรงกัน กุญแจรูปสามเหลี่ยม กุญแจ
สำ�หรับสวิตช์กุญแจ (2 อัน) อุปกรณ์จัดระเบียบสายเคเบิล ประกอบด้วยสกรู (2 ตัว) แหวนซีลสำ�หรับช่องเปิดที่ด้าน
หลังของกล่อง (3 ชิ้น)

ในกรณีที่ชิ้นส่วนที่แสดงด้านบนไม่ครบหลังจากที่แกะกล่อง โปรดติดต่อตัวแทนจำ�หน่าย Mercedes-Benz ในประเทศของ
คุณทันที

การระบุรุ่นผลิตภัณฑ์ของคุณ
Mercedes-Benz Wallbox มีหลายรุ่น ซึ่งแต่ละรุ่นมีการปรับแต่งทางกายภาพ
และไฟฟ้าให้เหมาะกับลักษณะการใช้งานแบบต่าง ๆ
ฉลากผลิตภัณฑ์ที่มีหมายเลขประจำ�ตัวผลิตภัณฑ์ Mercedes-Benz ที่เฉพาะ
เจาะจงเพิ่มเติมสำ�หรับวอลล์บ็อกซ์ อยู่ที่ขา้ งใต้วอลล์บ็อกซ์ ผลิตภัณฑ์นี้มี
การระบุ รหัสรุ่น (A000 906 XX XX) รวมทั้งระดับแหล่งพลังงาน (แรงดัน
ไฟฟ้า ความถี่ กระแส) ที่ระบุไว้ดา้ นล่างซึ่งมีความเกี่ยวข้องกัน
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เมื่อคุณเปิดฝากล่องสำ�หรับการติดตั้ง คุณจะพบฉลากข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมที่ส่วนล่างของฝาชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะ
มีหมายเลขผลิตภัณฑ์ ABL เช่นกัน

3W22M200001

เมื่อใช้หมายเลขประจำ�ตัวผลิตภัณฑ์ Mercedes-Benz หรือหมายเลข
ผลิตภัณฑ์ ABL โปรดตรวจดูให้มั่นใจก่อนการติดตั้งว่า รุ่นวอลล์บ็อกซ์
ของคุณเป็นรุ่นเดียวกับการติดตั้งที่อธิบายในเอกสารฉบับนี้ คุณสามารถ
พบรายการของรุ่นวอลล์บ็อกซ์ตา่ ง ๆ ที่มีการอธิบายในคู่มือฉบับนี้ และ
ความสัมพันธ์ระหว่างหมายเลขประจำ�ตัวผลิตภัณฑ์ Mercedes-Benz และ
หมายเลขผลิตภัณฑ์ ABL ในตารางด้านล่าง

รุ่นต่าง ๆ ของวอลล์บ็อกซ์ มีอธิบายไว้ในคู่มือฉบับนี้:
หมายเลขประจำ�ตัวผลิตภัณฑ์
Mercedes-Benz

หมายเลขรุ่น ABL

การเชื่อมต่อกับ
สายส่ง

A0009060407

3W11M1

ดูฉลากผลิตภัณฑ์

A0009060507

3W22M2

ดูฉลากผลิตภัณฑ์

รุ่นที่แตกต่าง
สายชาร์จแบบยึดติด ตามมาตรฐาน IEC 62196-2 Type
2, ca. 6 ม.; เอาต์พุตการชาร์จ 11 kW
ซ็อกเก็ตการชาร์จในตัว ตามมาตรฐาน IEC 621962, Type 2 สำ�หรับสายชาร์จ Mode 3 แยกต่างหาก;
เอาต์พุตการชาร์จสูงถึง 22 kW

ข้อควรระวัง!
ข้อมูลและข้อมูลจำ�เพาะด้านเทคนิคที่บรรจุในคู่มือฉบับนี้สัมพันธ์กับรุ่นต่าง ๆ เฉพาะที่กล่าวถึงในคู่มือนี้ และต้องไม่ใช้กับ
รุ่นวอลล์บ็อกซ์อื่น ๆ รุ่นต่าง ๆ จะมีคู่มือการใช้งานที่เฉพาะเจาะจงเมื่อจำ�เป็น				
ในกรณีที่รุ่นวอลล์บ็อกซ์ของคุณไม่มีการอธิบายในคู่มือฉบับนี้ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิคของ Mercedes-Benz
ในประเทศของคุณ: ไม่ว่าสถานการณ์ใด ห้ามติดตั้งวอลล์บ็อกซ์ในกรณีนี้โดยเด็ดขาด เนื่องจากอาจทำ�ให้วอลล์บ็อกซ์เสีย
หาย เกิดการบาดเจ็บ และ/หรือเสียชีวิตได้

ความต้องการทั่วไปของสถานที่ติดตั้ง
Mercedes-Benz Wallbox ของคุณเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้า ดังนั้นจึงมีความต้องการที่เฉพาะเจาะจงสำ�หรับการติดตั้งในอาคารหรือ
นอกอาคาร ในการเลือกสถานที่ติดตั้ง คุณต้องพิจารณาสิ่งต่อไปนี้:
•

พิจารณาระเบียบข้อบังคับในประเทศทั้งหมดสำ�หรับการติดตั้งระบบไฟฟ้า การป้องกันไฟ และการป้องกันอุบัติเหตุ

•

ต้องติดตั้งวอลล์บ็อกซ์ในสถานที่ซึ่งสามารถเข้าถึงได้อย่างสบายจากผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตทั้งหมด

•

นอกจากนี้ ต้องวางแผนจุดจอดรถสำ�หรับด้านหน้าของวอลล์บ็อกซ์ด้วย เพื่อที่วา่ สายชาร์จในตัว
หรือภายนอกสามารถไปถึงรถยนต์ได้ตลอดเวลา

•

ความสูงในการติดตั้งที่แนะนำ�คือ 120 ถึง 140 ซม. จากพื้นถึงขอบล่างของกล่อง ความสูงที่
แนะนำ�นี้สามารถปรับขึ้นหรือลงได้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของสถานที่ ต้องให้มั่นใจถึงการไหลเวียน
ของอากาศที่เพียงพอที่สถานที่ติดตั้ง เพื่อให้วอลล์บ็อกซ์เย็นระหว่างการทำ�งาน: สังเกตอุณหภูมิ
ขณะทำ�งานที่อนุญาตเสมอ (ดู "ข้อมูลจำ�เพาะด้านเทคนิค" ในหน้า 21)

•

บริเวณยึดต้องมีพื้นผิวที่สม่ำ�เสมอ ซึ่งมีความมั่นคงเพียงพอสำ�หรับการติดตั้งวอลล์บ็อกซ์

•

ขนาดต่ำ�ที่สุดของพื้นที่การยึดที่ต้องการสำ�หรับ Mercedes-Benz Wallbox คือ 512 x 429 มม.
(ส x ก) แผ่นยึดทั้งหมดของวอลล์บ็อกซ์ต้องแนบติดกับพื้นผิวการยึด

•

เพื่อให้มั่นใจถึงการทำ�งานที่ปลอดภัยของวอลล์บ็อกซ์ ต้องเว้นระยะห่างที่ทุกด้านของกล่องไว้
อย่างน้อย 50 ซม.

•

โดยทั่วไป Mercedes-Benz Wallbox ได้รับการออกแบบทางวิศวกรรมให้ทำ�งานในสภาพ
แวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูง อย่างไรก็ตาม ต้องมั่นใจว่าการทำ�งานจะไม่เกินอุณหภูมิมากที่สุด
เนื่องจากอิทธิพลภายนอกต่าง ๆ เช่น การถูกแสงอาทิตย์โดยตรง หรือสิ่งอื่น ๆ ที่มีลักษณะคล้าย
กัน
6

120 ถึง
140 ซม.

•

วอลล์บ็อกซ์มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำ�หนดสำ�หรับการติดตั้งภายนอก สำ�หรับการติดตั้งนอกอาคาร ควรติดตั้งวอลล์บ็อกซ์
เฉพาะในบริเวณที่มีหลังคาบัง ซึ่งให้การป้องกันมลพิษทางอากาศอย่างเพียงพอ

ความต้องการสำ�หรับระบบไฟฟ้า
ต้องพิจารณามาตรฐานต่อไปนี้เสมอสำ�หรับการติดตั้งระบบไฟฟ้าของ Mercedes-Benz Wallbox:
•

ใช้ข้อกำ�หนดต่าง ๆ ของระเบียบข้อบังคับทั้งหมดสำ�หรับการติดตั้งระบบแรงดันไฟฟ้าต่ำ�ตามมาตรฐาน IEC 60364-1 และ
IEC 60364-5-52

•

รุ่น A0009060407 และ A0009060507 มีไว้สำ�หรับแรงดันไฟฟ้าที่ระบุไว้บนฉลากผลิตภัณฑ์

•

สถานที่ติดตั้งต้องให้แหล่งจ่ายไฟฟ้าที่มีขนาดเพียงพอมาตรฐาน HD 60364-7-722:2012 (ดู "ระเบียบ & คำ�แนะนำ�" ใน
หน้า 24 เพิ่มเติม): แหล่งจ่ายไฟนี้ต้องสงวนไว้เฉพาะสำ�หรับวอลล์บ็อกซ์ และต้องไม่ใช้เพื่อจ่ายไฟฟ้าให้กับอุปกรณ์
ไฟฟ้าอื่น ๆ

•

ถ้าจำ�เป็น ต้องติดตั้งแหล่งจ่ายไฟแยกต่างหากสำ�หรับใช้เชื่อมต่อวอลล์บ็อกซ์โดยเฉพาะ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำ�หนดทั่วไป
ในการเดินสายไฟ และโครงสร้างพื้นฐานในอาคาร

•

การติดตั้งวอลล์บ็อกซ์อาจจำ�เป็นต้องมีการจดทะเบียน และ/หรือได้รับการรับรองโดยการไฟฟ้าท้องถิ่น ขึ้นอยู่กับระดับ
พลังงานที่ต้องการ โปรดศึกษาระเบียบข้อบังคับในประเทศของคุณกับการไฟฟ้าของคุณ

•

ต้องปรับขนาดสายไฟให้สอดคล้องกับระดับพลังงานที่ต้องการและเงื่อนไขอื่น ๆ (เช่น ความยาวสายไฟ วัสดุ วิธีการเดิน
สาย ฯลฯ) อุปกรณ์ที่ใช้ต่อสายในวอลล์บ็อกซ์ ได้รับการออกแบบมาสำ�หรับสายไฟที่มีขนาดใหญ่ที่สุด 16 มม.2

•

ต้องติดตั้งสายเคเบิลของแหล่งจ่ายไฟเหนือหรือข้างใต้พื้นผิวของผนัง: แผ่นยึดให้ช่องสำ�หรับเลือกร้อยสายเคเบิลเข้าที่
ด้านบนและที่ดา้ นล่าง

•

แหล่งจ่ายไฟของวอลล์บ็อกซ์ต้องได้รับการป้องกันโดย MCB และ RCCB ของตัวเองเสมอ (อย่างน้อยชนิด A): โปรด
สังเกตระเบียบข้อบังคับในประเทศในปัจจุบันที่เกี่ยวกับการเลือก MCB และ RCCB เสมอ ขึ้นอยู่กับประเทศ อาจจำ�เป็นต้อง
ใช้ RCCB ที่มีคุณสมบัติการตัดไฟที่แตกต่างออกไป (เช่น ชนิด B)

•

วอลล์บ็อกซ์ไม่มีสวิตช์เปิด/ปิดโดยเฉพาะ: ถ้าคุณต้องการหยุดการใช้งานวอลล์บ็อกซ์ คุณต้องปรับสวิตช์อัปสตรีม MCB
และ RCCB ในบ้านไปที่ตำ�แหน่ง 0 (ปิด) เสมอ

•

โปรดมั่นใจว่าดำ�เนินการอย่างสอดคล้องกับข้อกำ�หนดในการติดตั้งที่แสดงในคู่มือฉบับนี้เสมอ การละเลย หรือการกระทำ�ที่
ไม่เป็นไปตามข้อกำ�หนด อาจทำ�ให้เกิดการบาดเจ็บอย่างร้ายแรงเนื่องจากไฟฟ้าช็อต หรือแม้กระทั่งเสียชีวิตได้ นอกจากนี้
ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามประกาศที่แสดงไว้ บริษัทก็ไม่สามารถรับประกันถึงการทำ�งานที่เหมาะสมของวอลล์บ็อกซ์ได้
โปรดทราบ!
ในบางประเทศ ข้อกำ�หนดที่กล่าวข้างต้นมีความแตกต่างจากข้อกำ�หนดเบื้องต้นสำ�หรับการเชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้าท้องถิ่น
ในกรณีนี้ ต้องเชื่อมต่อวอลล์บ็อกซ์ตามประเภทของการเชื่อมต่อสายไฟสำ�หรับประเทศที่ติดตั้ง คุณสามารถพบภาพรวม
ของรูปแบบเชื่อมต่อสายไฟเฉพาะประเทศได้ในหัวข้อ หน้า 26 ในคู่มือนี้ หรือบนเว็บไซต์ www.yourwallbox.de
โดยใช้ลิงค์ต่อไปนี้:
www.yourwallbox.de/Mains_Connection_Schemes

การติดตั้งแผ่นยึดเครื่องทางกายภาพ
หลังจากที่หาสถานที่ยึดวอลล์บ็อกซ์ได้แล้ว คุณสามารถเริ่มการติดตั้งเครื่องทางกายภาพได้ ในการติดตั้ง คุณจำ�เป็นต้องมี
อุปกรณ์ต่อไปนี้:
•

สว่านไฟฟ้า หรือสว่านไร้สาย (ไม่ได้ให้มา)

•

ดอกสว่าน Ø 10 มม. ที่เหมาะสำ�หรับประเภทของผนัง (ไม่ได้ให้มา)

•

ไขควงหัวแบน (ความกว้างหัว 2.5 มม.), หัวฟิลิปส์ (PH1) และดอกหัวทอร์กส์ (TX40, TX25, TX20, TX10)

•

แผ่นยึด (ให้มา)

•

คีมตัดหรือคัตเตอร์ สำ�หรับหักหรือตัดสายไฟที่เข้าในแผ่นยึด (ไม่ได้ให้มา)

Mercedes-Benz Wallbox | การเตรียมการ การติดตั้ง และการใช้งาน

7

•

สกรูหัวเวเฟอร์ 8 x 60 สี่ตัว (ดอก TX40) สำ�หรับยึดแผ่นยึด (ให้มา)

•

สกรู 6 x 25 สี่ตัว (ดอก TX25) สำ�หรับยึดวอลล์บ็อกซ์เข้ากับแผ่นยึด (ให้มา)

•

ถ้าจำ�เป็น: พุกยึดผนังที่เหมาะสำ�หรับประเภทของการยึด (ให้มา: พุกยึดผนังไนลอน 10 x 50)

•

เครื่องมือวัดระดับ ถ้าจำ�เป็น (ไม่ได้ให้มา)
อันตราย!
ปฏิบัติตามกฎทอง 5 ข้อในการติดตั้งระบบไฟฟ้าเสมอ:
1. ตัดแหล่งจ่ายไฟทั้งหมด
2. รักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ตัดไฟทั้งหมด
3. ตรวจสอบว่าไม่มีแรงดันไฟฟ้าแล้ว
4. ต่อสายดินและการลัดวงจร
5. กั้นหรือปิดการเข้าถึงยังชิ้นส่วนที่อยู่ติดกันที่มีแรงดันไฟฟ้า
ปิดใช้งาน MCB และ RCCB ที่จ่ายไฟให้กับวอลล์บ็อกซ์ในตู้จ่ายไฟในบ้าน ก่อนที่คุณจะเริ่มการติดตั้งเสมอ นอกจากนี้ ให้
แน่ใจว่า MCB และ RCCB ไม่สามารถเปิดขึ้นมาใช้งานได้ใหม่ระหว่างที่ทำ�การติดตั้ง ไม่เช่นนั้น จะมีความเสี่ยงจากการ
บาดเจ็บอย่างร้ายแรงเนื่องจากไฟฟ้าช็อต หรือแม้กระทั่งเสียชีวิตได้!

ดำ�เนินการดังนี้เพื่อเจาะรูโดยใช้แผ่นยึด:
1. ให้แน่ใจว่ามีแหล่งจ่ายไฟที่มีขนาดเพียงพอที่สถานที่ติดตั้งที่ต้องการ ไม่เช่นนั้น ต้องติดตั้งแหล่งจ่ายไฟโดยเฉพาะ

83

2. แผ่นยึดมีช่องเสียบสายที่ขึ้นรูปไว้แล้วสำ�หรับแหล่งจ่ายไฟบนขอบบน รวม
ทั้งที่กึ่งกลางของพื้นผิว ตามแหล่งจ่ายไฟที่สถานที่ติดตั้ง (และตามความ
จำ�เป็น) โปรดถอดลิ้นพลาสติกอันใดอันหนึ่งที่ออกแบบมาสำ�หรับสาย
แหล่งจ่ายไฟด้วยคีม คัตเตอร์ หรือสว่านที่เหมาะสม

3. วางแผ่นยึดบนพื้นผิวการยึดที่เลือก: ใช้เครื่องวัดระดับ ถ้าจำ�เป็น ทำ�
เครื่องหมายรูที่จะเจาะ

8

4. เจาะรูยึดตามที่ทำ�เครื่องหมายไว้ (Ø 10 มม.) ใส่พุกยึดผนังที่ให้มาสำ�หรับ
สกรูยึด ถ้าจำ�เป็น

5. ติดแผ่นยึดเข้าตำ�แหน่งโดยใช้ไขควง (ดอก TX40) และสกรูหัวเวเฟอร์ (8
x 60) ที่ให้มา 		
โปรดทราบ: ในกรณีของแหล่งจ่ายไฟที่เข้าจากด้านหลัง แรกสุดคุณต้อง
ร้อยสายไฟผ่านช่องเปิดในบริเวณการเชื่อมต่อที่บริเวณหนึ่งส่วนสามล่าง
ของแผ่นยึด ก่อนที่จะไขสกรูแผ่นยึดเข้าตำ�แหน่ง

83

6. สำ�หรับสายไฟที่จะเข้าจากด้านบน คุณต้องติดตั้งแหล่งจ่ายไฟเพื่อให้
เสียบเข้ามาในบริเวณเชื่อมต่อจากด้านบน และสามารถยึดได้โดยใช้
อุปกรณ์ช่วยจัดระเบียบสายที่ให้มา
PLEASE NOTE: ถ้าแหล่งจ่ายไฟเข้าจากด้านหลัง ไม่จำ�เป็นต้องใช้
อุปกรณ์ช่วยจัดระเบียบสาย

7. ถึงตอนนี้ เปิดฝากล่องของวอลล์บ็อกซ์โดยใช้กุญแจรูปสามเหลี่ยมที่ให้มา
และบิดไปทางด้านหน้า
โปรดทราบ: ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ และป้องกันฝากล่องไม่ให้เป็น
รอยขีดข่วน และเกิดความเสียหายภายนอกอื่น ๆ ถ้าเป็นไปได้ ให้แกะฟิล์ม
ป้องกันจากฝากล่องตอนที่เกือบจะติดตั้งสมบูรณ์แล้วเท่านั้น

8. ใช้ไขควงเพื่อคลายสกรู TX20 ที่ยึดฝาชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ภายใน และ
ถอดออก เก็บสกรูไว้ในสถานที่ปลอดภัย
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9. วอลล์บ็อกซ์ประกอบด้วยแผ่นซีลปิด 3 ชิ้นสำ�หรับช่องเปิดต่าง ๆ ที่ส่วน
ล่างของวอลล์บ็อกซ์: ใส่แผ่นซีลเหล่านี้ และตัดร่องเข้าไปในแผ่นซีลอัน
ใหญ่: ถึงตอนนี้ ร้อยสายไฟผ่านช่องเปิดนี้

10.แขวนวอลล์บ็อกซ์บนแผ่นยึด โดยการใส่สกรูที่ตรงกลางของส่วนบนที่
ด้านหลังเข้าไปในช่องเปิดที่ตรงกันในแผ่นยึด: การทำ�เช่นนี้เพื่อป้องกัน
วอลล์บ็อกซ์ไม่ให้ตกลงมา

11.ขณะนี้ ยึดวอลล์บ็อกซ์เข้ากับแผ่นยึดโดยใช้ไขควง (ดอก TX25) และสก
รู 6 x 25 สี่ตัวที่ให้มา ขณะนี้ วอลล์บ็อกซ์ก็ยึดติดเข้ากับแผ่นยึดอย่างแน่น
หนา

12.ถ้าใช้แหล่งจ่ายไฟที่เป็นสายไฟอ่อน ให้แน่ใจว่าปลายด้านที่เปลือยถูกติด
ด้วยปลอกหุ้มฉนวน คลายสกรูด้านล่างในอุปกรณ์ที่ใช้ต่อสาย เสียบสาย
เข้าไปยังขั้วที่ตรงกัน และไขให้แน่นด้วยแรงบิด 2.5 ถึง 3 Nm ลำ�ดับการ
เดินสายไฟแสดงอยู่ในไดอะแกรมและตารางต่อไปนี้
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สายไฟสำ�หรับรุ่น 3 เฟส A0009060407 และ A0009060507 เชื่อมต่อดังนี้:
การกำ�หนด

สีสายไฟ

รูปแบบการเชื่อมต่อ

ตัวนำ�ที่มีกระแสไหลผ่าน เฟส 1

สีน้ำ�ตาล

L1

ตัวนำ�ที่มีกระแสไหลผ่าน เฟส 2

สีดำ�

L2

ตัวนำ�ที่มีกระแสไหลผ่าน เฟส 3

สีเทา

L3

นิวทรัล

สีน้ำ�เงิน

N

สายดินป้องกัน

สีเขียว-สีเหลือง

PE

อันตราย!
โปรดทราบว่าชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ของวอลล์บ็อกซ์ของคุณจะเสียหาย ถ้าคุณใช้แรงดันไฟฟ้าระหว่างสายตัวนำ�กระแส
ไฟฟ้า L1 กับสายเส้นศูนย์เกิน 250 V
โปรดทราบ!
ถ้าจำ�เป็น รุ่น 3 เฟสสามารถเชื่อมต่อและทำ�งานบนไฟฟ้าเฟสเดียวได้ที่ขั้ว L1: อย่างไรก็ตาม ในกรณีนี้วอลล์บ็อกซ์จะได้
ไฟไม่ถึงเอาต์พุตที่ระบุไว้
ในกรณีที่มีโหลดไม่สมดุลกันบนโครงข่ายไฟฟ้า โปรดสังเกตความต้องการด้านเทคนิคสำ�หรับการติดตั้งที่มีผลบังคับใช้ใน
ประเทศ
โปรดทราบ!
ในบางประเทศ ข้อกำ�หนดที่กล่าวในคู่มือนี้แตกต่างจากข้อกำ�หนดเบื้องต้นสำ�หรับการเชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้าท้องถิ่น ใน
กรณีนี้ ต้องเชื่อมต่อวอลล์บ็อกซ์ตามประเภทของการเชื่อมต่อสายไฟสำ�หรับประเทศที่ติดตั้ง คุณสามารถพบภาพรวมของ
รูปแบบเชื่อมต่อสายไฟเฉพาะประเทศได้ในหัวข้อ หน้า 26 ในคู่มือนี้ หรือบนเว็บไซต์ www.yourwallbox.de โดย
ใช้ลิงค์ต่อไปนี้:
www.yourwallbox.de/Mains_Connection_Schemes
โปรดทราบ!
Mercedes-Benz Wallbox ถูกตั้งค่าไว้ล่วงหน้าจากโรงงานสำ�หรับกระแสการชาร์จ 16 A ในกรณีที่แหล่งจ่ายไฟในบ้าน
ของคุณให้กระแสการชาร์จที่ต่ำ�กว่าหรือสูงกว่า คุณต้องรีเซ็ตกระแสที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้าสำ�หรับวอลล์บ็อกซ์ตามความ
เหมาะสม ก่อนที่คุณจะใส่ฝาปิดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์กลับคืน จากนั้นจึงค่อยใช้งานวอลล์บ็อกซ์ มีการอธิบายเรื่องนี้อย่าง
ละเอียดในส่วน "โหมดการตั้งค่าและทดสอบ" ในหน้า 16 และส่วนที่ตามมา
โปรดทราบว่าห้ามให้กระแสเกินค่าที่ระบุไว้บนฉลากผลิตภัณฑ์ และกำ�หนดค่าไว้ในเฟิร์มแวร์ในทุกสถานการณ์

13.ใส่ฝาปิดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ด้านในกล่องกลับคืน และยึดด้วยสกรู
ทอร์กส์ (ดอก TX20)

14. พลิกฝากล่องขึ้นเพื่อให้คลิกเข้ากับกล่อง และล็อคด้วยกุญแจรูป
สามเหลี่ยมที่ให้มา

Mercedes-Benz Wallbox | การเตรียมการ การติดตั้ง และการใช้งาน

11

การนำ�วอลล์บ็อกซ์ไปใช้งาน
หลังจากที่ติดตั้งเครื่องและระบบไฟฟ้าเสร็จแล้ว คุณต้องตรวจสอบความถูกต้องในการทำ�งานของ Mercedes-Benz Wallbox
และแก้ไขอาการผิดพลาด หรือความผิดพลาดในการติดตั้งใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้น
ดำ�เนินการต่อไปนี้เพื่อเริ่มใช้งาน Mercedes-Benz Wallbox:
1. เปิดสวิตช์อัปสตรีม MCB ทั้งหมด
2. นอกจากนี้ เปิด RCCB ภายนอก (การเชื่อมต่อวอลล์บ็อกซ์เข้ากับโครงข่ายไฟฟ้าถูกสร้างขึ้น)
เมื่อวอลล์บ็อกซ์กลับมาเชื่อมต่อเข้ากับระบบไฟฟ้าแล้ว เครื่องจะเริ่มต้นกระบวนการสตาร์ท: ซึ่งรวมถึงการทดสอบระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ภายใน เพื่อให้มั่นใจถึงการทำ�งานที่ถูกต้อง
รูทีนการตรวจสอบภายในระบุโดย LED ที่ด้านหน้าของ Mercedes-Benz Wallbox ดังนี้
การแสดง LED

รายละเอียด
LED ทั้ง 3 ดวงกะพริบหนึ่งครั้ง…

... จากนั้นดับ
จากนั้น LED สีน้ำ�เงิน
(เวอร์ชั่นเสริม) และ LED สีเขียว
(เวอร์ชั่นหลัก)
กะพริบเพื่อระบุถึงเฟิร์มแวร์เวอร์ชั่นปัจจุบัน (สำ�หรับการตรวจจับข้อผิดพลาด
เท่านั้น)
เมื่อทำ�เสร็จ LED สีน้ำ�เงิน
กะพริบทุก 5 วินาที, LED สีเขียว
และ LED สีแดง
รถยนต์สำ�หรับชาร์จได้ มีการอธิบายกระบวนการชาร์จในคู่มือการใช้งานที่ให้มา

จะดับ ขณะนี้ สามารถเชื่อมต่อ

โปรดทราบ!
ในการติดตั้งระบบไฟฟ้าให้สมบูรณ์ อุปกรณ์ป้องกันของวอลล์บ็อกซ์ต้องได้รับการตรวจสอบในโหมดทดสอบ เพื่อการ
ทำ�งานที่ถูกต้อง โหมดทดสอบ มีอธิบายในส่วน "โหมดการตั้งค่าและทดสอบ" ในหน้า 16 และหลังจากนั้น

12

การตรวจจับข้อผิดพลาด และการแก้ปัญหา
ในกรณีที่เกิดอาการผิดพลาดระหว่างการทำ�งานของ Mercedes-Benz Wallbox ซึ่งแสดงโดยไฟ LED ที่ส่วนล่างของฝาก
ล่อง เป็นรหัสข้อผิดพลาด ในการระบุสถานะการทำ�งานของเครื่อง LED อาจ...

... สว่าง
(ติดตลอด)

... กะพริบ

... ดับ
(ดับต่อเนื่อง)

บทต่อไปนี้อธิบายถึงวิธีในการทำ�ความเข้าใจสถานะการทำ�งานต่าง ๆ รวมทั้งรหัสข้อผิดพลาด และมาตรการที่คุณสามารถ
ดำ�เนินการเพื่อแก้ไขปัญหา

การหยุดชะงักในการดำ�เนินงานของวอลล์บ็อกซ์ และวิธี
แก้ปัญหา
เพื่อการทำ�งานที่ปลอดภัย Mercedes-Benz Wallbox ต้องได้รับการป้องกันด้วย MCB และ RCCB ภายนอกในระบบไฟฟ้า
ในบ้าน เพื่อให้สามารถดำ�เนินมาตรการและการแก้ไขได้อย่างเหมาะสมในกรณีที่เครื่องทำ�งานผิดพลาด แรกสุด คุณต้องระบุ
ประเภทของข้อผิดพลาดให้ชัดเจน ข้อผิดพลาดต่อไปนี้อาจเกิดขึ้น:
ชนิดข้อผิดพลาด

สาเหตุที่เป็นไปได้

วิธีการแก้ไขที่แนะนำ�
แหล่งจ่ายไฟของระบบโครงสร้างพื้นฐานไฟฟ้าในบ้านมีปัญหา: ตรวจสอบอัปสตรีม MCB และ RCCB

Wallbox ไม่มีไฟเข้า

และสับสวิตช์เปิด ถ้าจำ�เป็น ถ้าข้อผิดพลาดเกิดซ้ำ�อีก หรือเกิดถาวร ให้ติดต่อฝ่ายสนับสนุนด้าน
เทคนิคของ Mercedes-Benz ในประเทศของคุณ

LED ไม่ทำ�งาน

ไม่รู้จักรถพลังงานไฟฟ้า

LED สถานะแสดงข้อความ
ผิดพลาด

วอลล์บ็อกซ์ไม่ได้เชื่อม

ตรวจสอบรูปแบบเชื่อมต่อสายไฟของคุณโดยใช้ภาพรวมรูปแบบการเชื่อมต่อสายไฟเฉพาะประเทศใน

ต่อตามประเภทของการ

หัวข้อ หน้า 26 ในคู่มือนี้ หรือบนเว็บไซต์ www.yourwallbox.de โดยใช้ลิงค์ต่อไปนี้:

เชื่อมต่อสายไฟสำ�หรับ

www.yourwallbox.de/Mains_Connection_Schemes

ประเทศที่ติดตั้ง

ถ้าจำ�เป็น โปรดเปลี่ยนรูปแบบเชื่อมต่อสายไฟตามภาพรวมนี้

เกิดข้อผิดพลาดภายในใน

ต้องเปลี่ยนวอลล์บ็อกซ์ ในกรณีนี้ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิคของ Mercedes-Benz ใน

วอลล์บ็อกซ์

ประเทศของคุณ

สายชาร์จไม่ได้เสียบอย่าง

ถอดขั้วต่อสายชาร์จจากรถและวอลล์บ็อกซ์ และเสียบกลับเข้าไปใหม่: ในกรณีที่ข้อผิดพลาดยังเกิด

เหมาะสมเข้ากับรถ หรือ

ขึ้นอยู่ ตรวจสอบสายชาร์จ Mode 3 และติดต่อฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิคของ Mercedes-Benz ใน

วอลล์บ็อกซ์

ประเทศของคุณ

Mercedes-Benz Wallbox

โปรดเริ่มกระบวนการชาร์จใหม่: ถ้าข้อผิดพลาดเกิดขึ้นซ้ำ� หรือเกิดถาวร ให้หยุดการใช้งานวอลล์บ็

ตรวจพบเครื่องทำ�งานผิด

อกซ์ (ดู "การหยุดการใช้งานผลิตภัณฑ์ และกลับมาใช้งานใหม่" ในหน้า 20) และติดต่อฝ่าย

พลาด

สนับสนุนด้านเทคนิคของ Mercedes-Benz ในประเทศของคุณ

โปรดทราบ!
ในกรณีที่แหล่งจ่ายไฟเสีย โปรดหยุดการใช้งานวอลล์บ็อกซ์ (ดู "การหยุดการใช้งานผลิตภัณฑ์ และกลับมาใช้งานใหม่"
ในหน้า 20) และติดต่อฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิคของ Mercedes-Benz ในประเทศของคุณ

รหัสข้อผิดพลาด และการแก้ปัญหา
เพื่อแสดงถึงข้อผิดพลาดบางอย่าง LED แสดงสถานะจะติดขึ้น และกะพริบเป็นรูปแบบซ้ำ� ๆ รหัสข้อผิดพลาด F1 ถึง F10 จะ
แสดงในช่วง 200 ms: LED อาจสว่างหรือดับถาวร หรืออาจกะพริบในจังหวะ 200 ms คุณสามารถพบความสัมพันธ์ระหว่าง
การแสดงผลและข้อผิดพลาดในรายการต่อไปนี้:

Mercedes-Benz Wallbox | การตรวจจับข้อผิดพลาด และการแก้ปัญหา
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200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms

รายละเอียด

ข้อผิดพลาด F1: คอนแทกเตอร์หลักของวอลล์บ็อกซ์ไม่
เปิด
LED สีเขียวกะพริบ 4 ครั้ง, LED สีน้ำ�เงินดับ, LED สีแดง
ติดต่อเนื่อง

ข้อผิดพลาด F2: เฟิร์มแวร์ตรวจพบสถานะการทำ�งานที่ไม่
อนุญาตระหว่างการเริ่มต้น หรือการทดสอบตัวเองเป็นระยะ
LED สีเขียวกะพริบ 3 ครั้ง, จากนั้น LED สีน้ำ�เงินกะพริบ 1
ครั้ง, LED สีแดงติดต่อเนื่อง
การแก้ปัญหา: ในทั้งสองกรณี ปิดแหล่งจ่ายไฟ จากนั้นเปิดกลับขึ้นมาใหม่ ถ้าข้อผิดพลาดยังคงเกิดขึ้นอีก ให้หยุดการใช้งา
นวอลล์บ็อกซ์ (ดู "การหยุดการใช้งานผลิตภัณฑ์ และกลับมาใช้งานใหม่" ในหน้า 20) และติดต่อฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิค
ของ Mercedes-Benz ในประเทศของคุณ

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

รายละเอียด

ข้อผิดพลาด F3: โมดูลกระแส DC ภายในผิดพลาดตรวจ
พบกระแส DC ผิดพลาด
LED สีเขียวและสีน้ำ�เงินสลับกันกะพริบสีละ 2 ครั้ง, LED สี
แดงติดต่อเนื่อง
การแก้ปัญหา: ถ้าข้อผิดพลาดเกิดขึ้นเป็นครั้งแรก กระบวนการชาร์จจะหยุดเป็นเวลา 30 วินาที จากนั้นเริ่มต้นใหม่โดย
อัตโนมัติ ถ้าข้อผิดพลาดเกิดขึ้นอีกทันที กระบวนการชาร์จจะยุติ: กระบวนการชาร์จครั้งใหม่จะเริ่มได้หลังจากที่ตัดการเชื่อม
ต่อรถออกจากวอลล์บ็อกซ์เท่านั้น
เป็นไปได้ว่าระบบไฟฟ้าในระบบชาร์จของรถยนต์เสีย อย่าชาร์จรถ และติดต่อช่างซ่อมที่ผ่านการรับรองและมีความเชี่ยวชาญ
ทันที นอกจากนี้ สังเกตประกาศต่าง ๆ ที่มีให้ในคู่มือการใช้งานรถยนต์เสมอ

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

LED สีน้ำ�เงินกะพริบ 4 ครั้ง, LED สีเขียวดับ, LED สีแดง
ติดต่อเนื่อง

LED สีเขียวกะพริบ 2 ครั้ง, จากนั้น LED สีน้ำ�เงินกะพริบ 2
ครั้ง, LED สีแดงติดต่อเนื่อง

รายละเอียด
ข้อผิดพลาด F5: ข้อผิดพลาดนี้เกี่ยวข้องสำ�หรับรุ่นที่มีซ็
อกเก็ตการชาร์จเท่านั้น (A0009060507) และระบุว่าขั้วต่อ
ของสายชาร์จ Mode 3 ไม่สามารถล็อคในซ็อกเก็ตการชาร์จ
ของวอลล์บ็อกซ์ได้

ข้อผิดพลาด F6: ข้อผิดพลาดนี้เกี่ยวข้องสำ�หรับรุ่นที่มีซ็
อกเก็ตการชาร์จเท่านั้น (A0009060507) และระบุว่ารูปแบบ
กระแสไฟฟ้าของสายชาร์จ Mode 3 ผิดพลาด

การแก้ปัญหา: วอลล์บ็อกซ์จะเริ่มต้นกระบวนการชาร์จใหม่โดยอัตโนมัติทุก 60 วินาที: ในกรณีที่ยังเกิดข้อผิดพลาดขึ้นต่อ
เนื่อง ตรวจสอบตำ�แหน่งของขั้วต่อในซ็อกเก็ตการชาร์จ หรือถอดปลั๊กออกและเสียบกลับเข้าไปใหม่ ถ้าข้อผิดพลาดยังเกิดขึ้น
อีก ให้ตรวจสอบตัวสายชาร์จ Mode 3 เอง ถ้าไม่เห็นความเสียหายบนตัวสายชาร์จ อาจต้องเปลี่ยนวอลล์บ็อกซ์: โปรดติดต่อ
ฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิค Mercedes-Benz ในประเทศของคุณ
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200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms

รายละเอียด
ข้อผิดพลาด F7: รถยนต์ต้องการกระบวนการชาร์จที่มีการ
ระบายอากาศ

LED สีน้ำ�เงินกะพริบ 2 ครั้ง, LED สีเขียวดับ, LED สีแดง
ติดต่อเนื่อง
การแก้ปัญหา: วอลล์บ็อกซ์จะเริ่มต้นกระบวนการชาร์จใหม่โดยอัตโนมัติทุก 60 วินาที: ถ้าข้อผิดพลาดเกิดขึ้นต่อเนื่อง โปรด
ติดต่อฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิคของ Mercedes-Benz ในประเทศของคุณ การชาร์จรถยนต์ที่จำ�เป็นต้องมีการระบายอากาศ
ระหว่างกระบวนการชาร์จไม่สามารถทำ�ได้ด้วย Mercedes-Benz Wallbox

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

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

รายละเอียด
ข้อผิดพลาด F8: ตรวจพบการลัดวงจรระหว่างจุดสัมผัส
นำ�ร่อง CP และสายดินป้องกัน PE หรืออินเตอร์เฟซการสื่
อสารของรถยนต์เสีย

การแก้ปัญหา: วอลล์บ็อกซ์จะเริ่มต้นกระบวนการชาร์จใหม่โดยอัตโนมัติทุก 60 วินาที: ถ้าข้อผิดพลาดเกิดขึ้นต่อเนื่อง ตรวจ
สอบสายชาร์จ Mode 3 ถ้าไม่เห็นความเสียหายบนสายชาร์จ ต้องนำ�รถไปตรวจสอบ: โปรดติดต่อช่างซ่อมที่ผ่านการรับรอง
และมีความเชี่ยวชาญ

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

รายละเอียด

ข้อผิดพลาด F9: โมดูลการตรวจดูแลกระแสไฟฟ้าตรวจ
พบว่ากระแสการชาร์จเกินค่ากระแสสูงสุดที่ตั้งไว้ล่วงหน้า
LED สีเขียวกะพริบ 4 ครั้ง, ทุกครั้งที่ 4 LED สีน้ำ�เงินจะ
กะพริบด้วย, LED สีแดงติดต่อเนื่อง
การแก้ปัญหา: วอลล์บ็อกซ์จะเริ่มต้นกระบวนการชาร์จใหม่โดยอัตโนมัติทุก 60 วินาที: ถ้าข้อผิดพลาดเกิดขึ้นต่อเนื่อง ต้อง
ตรวจสอบสายชาร์จ Mode 3 หรือรถยนต์: โปรดติดต่อช่างซ่อมที่ผา่ นการรับรองและมีความเชี่ยวชาญ

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

รายละเอียด
ข้อผิดพลาด F10: การตรวจดูแลอุณหภูมิตรวจพบ
อุณหภูมิที่สูงกว่า 80° เซสเซียสภายในกล่อง

LED สีเขียวกะพริบ 4 ครั้ง, LED สีน้ำ�เงินกะพริบทุกครั้ง ที่ 3
และครั้งที่ 4 ด้วย และ LED สีแดงติดต่อเนื่อง
การแก้ปัญหา: การตรวจดูแลอุณหภูมิขัดจังหวะกระบวนการชาร์จ
•

หลังจาก 10 นาที กระบวนการชาร์จจะเริ่มใหม่โดยอัตโนมัติ ถ้าอุณหภูมิภายในกล่องลดลงมาต่ำ�กว่า 70° เซลเซียส

•

กระบวนการชาร์จจะเริ่มใหม่ทันทีที่อุณหภูมิภายในกล่องลดลงมาต่ำ�กว่า 60° เซลเซียส

ถ้าข้อผิดพลาดยังคงเกิดซ้ำ�หรือเกิดต่อเนื่อง ต้องหาวิธีทำ�ให้วอลล์บ็อกซ์เย็นลง และ/หรือหาเงาบังที่มีประสิทธิภาพที่สถานที่
ติดตั้ง ถ้าข้อผิดพลาดเกิดขึ้นต่อเนื่อง ต้องตรวจสอบรถยนต์: โปรดติดต่อช่างซ่อมที่ผ่านการรับรองและมีความเชี่ยวชาญ

Mercedes-Benz Wallbox | การตรวจจับข้อผิดพลาด และการแก้ปัญหา
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200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms

LED สีน้ำ�เงินและสีเขียวติดต่อเนื่อง, LED สีแดงกะพริบ 2
ครั้ง

รายละเอียด
ข้อผิดพลาด F16: การถ่ายโอนข้อมูลไปยังระบบตรวจ
ดูแลกระแสในตัวเสีย กระแสการชาร์จมากที่สุดถูกจำ�กัดอยู่
ที่ 10 A ในขณะที่ข้อผิดพลาดนี้เกิดขึ้น

การแก้ปัญหา: กระบวนการชาร์จสามารถดำ�เนินการต่อได้ แต่เอาต์พุตการชาร์จจะลดลง ถ้าข้อผิดพลาดเกิดขึ้นซ้ำ� หรือเกิด
ถาวร ให้หยุดการใช้งานวอลล์บ็อกซ์ (ดู "การหยุดการใช้งานผลิตภัณฑ์ และกลับมาใช้งานใหม่" ในหน้า 20) และติดต่อ
ฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิคของ Mercedes-Benz ในประเทศของคุณ

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

LED สีน้ำ�เงินและสีเขียวติดต่อเนื่อง, LED สีแดงกะพริบ 2
ครั้ง

รายละเอียด
ข้อผิดพลาด F17: การตรวจดูแลอุณหภูมิตรวจพบ
อุณหภูมิที่สูงกว่า 60° เซสเซียสภายในกล่อง กระแสการ
ชาร์จมากที่สุดจะถูกจำ�กัดอยู่ที่ 6 A

การแก้ปัญหา: กระบวนการชาร์จสามารถดำ�เนินการต่อได้ แต่เอาต์พุตการชาร์จจะลดลง ถ้าข้อผิดพลาดยังคงเกิดซ้ำ�หรือ
เกิดต่อเนื่อง ต้องหาวิธีทำ�ให้วอลล์บ็อกซ์เย็นลง และ/หรือหาเงาบังที่มีประสิทธิภาพที่สถานที่ติดตั้ง ถ้าข้อผิดพลาดเกิดขึ้นต่อ
เนื่อง ต้องตรวจสอบรถยนต์: โปรดติดต่อช่างซ่อมที่ผ่านการรับรองและมีความเชี่ยวชาญ
ข้อควรระวัง!
ถ้าวอลล์บ็อกซ์ยังคงแสดงข้อผิดพลาดต่อเนื่องหรือถาวร ให้หยุดการใช้งานวอลล์บ็อกซ์ (ดู "การหยุดการใช้งาน
ผลิตภัณฑ์ และกลับมาใช้งานใหม่" ในหน้า 20) และติดต่อฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิคของ Mercedes-Benz ในประเทศ
ของคุณ อาจต้องทำ�การซ่อมก่อนที่กระบวนการชาร์จจะสามารถดำ�เนินต่อได้

โหมดการตั้งค่าและทดสอบ
ถ้าระบบจ่ายไฟในบ้านให้กระแสการชาร์จต่ำ�กว่าหรือสูงกว่า คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าล่วงหน้าจากโรงงานสำ�หรับ
Mercedes-Benz Wallbox (16 A) ได้ในโหมดการตั้งค่าผ่านโรตารี่เอ็นโค้ดเดอร์ภายใน อย่างไรก็ตาม ต้องไม่ให้เกินกระแสที่
ระบุบนฉลากผลิตภัณฑ์ไม่วา่ สถานการณ์ใด ๆ
โหมดการตั้งค่า
ในการทำ�การปรับค่าผ่านโรตารี่เอ็นโค้ดเดอร์ แรกสุดคุณต้องถอดฝาปิดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ภายในออกจากวอลล์บ็อกซ์:
กระบวนการนี้มีอธิบายในขั้นที่ 7 และ 8 หน้า 9 ของส่วน "การติดตั้งแผ่นยึดเครื่องทางกายภาพ"
อันตราย!
หลังจากที่เปิดฝาสำ�หรับชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ อาจมีแรงดันไฟฟ้าที่เป็นอันตรายอยู่ดา้ นในวอลล์บ็อกซ์ รวมทั้งบนชิ้นส่วน
ที่คุณสามารถสัมผัสได้ แรกสุดปิดสวิตช์ MCB และ RCCB สำ�หรับวอลล์บ็อกซ์ในระบบจ่ายไฟในบ้านก่อนเสมอ ก่อนที่คุณ
จะดำ�เนินการต่อในโหมดการตั้งค่าหรือการทดสอบ				
ปฏิบัติตามกฎทอง 5 ข้อในการติดตั้งระบบไฟฟ้าเสมอ:
1. ตัดแหล่งจ่ายไฟทั้งหมด
2. รักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ตัดไฟทั้งหมด
3. ตรวจสอบว่าไม่มีแรงดันไฟฟ้าแล้ว
4. ต่อสายดินและการลัดวงจร
5. กั้นหรือป้องกันการเข้าถึงยังชิ้นส่วนที่อยู่ติดกันที่มีแรงดันไฟฟ้า
ไม่เช่นนั้น จะมีความเสี่ยงจากการบาดเจ็บอย่างร้ายแรง หรือแม้กระทั่งเสียชีวิตเนื่องจากไฟฟ้าช็อต!
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โรตารี่เอ็นโค้ดเดอร์ (S1 และ S3) สองตัวอยู่บนแผงวงจรหลักของ
Mercedes-Benz Wallbox สำ�หรับการทำ�งานปกติ ค่าเหล่านี้ต้องตั้งอยู่ที่
ตำ�แหน่ง 0 เฉพาะเอ็นโค้ดเดอร์ S1 (อยู่บนด้านซ้ายมือของแบบ ) เกี่ยวข้อง
กับการเปลี่ยนกระแสการชาร์จสูงสุด ปล่อยให้โรตารี่เอ็นโค้ดเดอร์ S3 อยู่ใน
ตำ�แหน่ง 0 เสมอ

S1

S3

โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อเปลี่ยนแปลงการตั้งค่ากระแสการชาร์จสูงสุดของ Mercedes-Benz Wallbox ของคุณ:
ขั้นตอนการทำ�งาน

สถานะ LED

หมายเหตุ

1. ปิดแหล่งจ่ายไฟสำ�หรับวอลล์บ็อกซ์ ผ่าน
อัปสตรีม MCB และ RCCB

-

2. ถอดฝาชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ภายในออก
ตั้งค่าที่ต้องการโดยใช้โรตารี่เอ็นโค้ดเดอร์
S1 (ดูตารางใน หน้า 16)

บนโรตารี่เอ็นโค้ดเดอร์ S1 เลือกตำ�แหน่ง
สำ�หรับกระแสไฟฟ้าที่ต้องการ ปล่อยให้
โรตารี่เอ็นโค้ดเดอร์ S3 อยู่ในตำ�แหน่ง 0

3. ใส่ฝาชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ภายในกลับคืน
ปิดและล็อคฝาปิดกล่อง เปิดแหล่งจ่ายไฟ
ผ่านอัปสตรีม MCB และ RCCB

ขณะนี้วอลล์บ็อกซ์จะเริ่มใหม่ในโหมดการ
ตั้งค่า และลงทะเบียนการตั้งค่าของโรตารี่
เอ็นโค้ดเดอร์ 2 ตัว

4. ขณะนี้วอลล์บ็อกซ์จะเริ่มใหม่ในโหมดการ
ตั้งค่า

ca. 10
นาที

ถ้าการตั้งค่าได้รับการบันทึกสำ�เร็จ หลัง
จากนั้นประมาณ 10 วินาที, LED ทั้งหมด
จะติด

5. ปิดแหล่งจ่ายไฟผ่านอัปสตรีม MCB และ
RCCB

-

6. ถอดฝาชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ภายใน
ออก ตั้งค่าโรตารี่เอ็นโค้ดเดอร์ S1 ไปยัง
ตำ�แหน่ง 0, 1 หรือ F

ตรวจดูให้แน่ใจว่าโรตารี่เอ็นโค้ดเดอร์ S3
ยังคงถูกตั้งค่าในตำ�แหน่ง 0

7. ใส่ฝาชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ภายในกลับคืน
ปิดและล็อคฝาปิดกล่อง เปิดแหล่งจ่ายไฟ
ผ่านอัปสตรีม MCB และ RCCB

ระหว่างการเริ่มต้น วอลล์บ็อกซ์จะโหลด
การตั้งค่าใหม่จากหน่วยความจำ� จากนั้น
กลับไปยังโหมดการทำ�งานปกติ (ดู หน้า
12 และส่วนที่ตามมา)

ในบางสถานการณ์ ข้อผิดพลาดอาจเกิดขึ้นเมื่อเปลี่ยนกระแสการชาร์จที่ตั้งไว้ล่วงหน้า ซึ่งจะมีการระบุโดยการแสดง LED
หลังจากที่คุณเปิดแหล่งจ่ายไฟกลับไปยังวอลล์บ็อกซ์ในขั้นที่ 3
คำ�อธิบายข้อผิดพลาด

สถานะ LED

•

การตั้งค่าไม่สามารถบันทึกในหน่วยความจำ�ได้

•

วอลล์บ็อกซ์ถูกตั้งค่าไปเป็นกระแสไฟฟ้าที่ไม่อนุญาตสำ�หรับเครื่องรุ่นนี้: ดังนั้นกระแสที่
ตั้งไว้ล่วงหน้าไม่สามารถถูกเปลี่ยนแปลงได้

ในทั้งสองกรณี โปรดดำ�เนินการต่อในขั้นที่ 6 เพื่อเริ่มวอลล์บ็อกซ์ใหม่สำ�หรับการทำ�งานที่เป็นปกติ
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โหมดการทดสอบ
ระหว่างการตั้งค่าเริ่มต้นและระหว่างการทำ�งานหลังจากนั้น คุณสามารถตรวจสอบการตั้งค่าของ Mercedes-Benz Wallbox ใน
โหมดการทดสอบ ถ้าไม่มีรถยนต์เชื่อมต่ออยู่ ในการดำ�เนินการ ให้ปฏิบัติดังนี้:
ขั้นตอนการทำ�งาน

สถานะ LED

หมายเหตุ

1. ปิดแหล่งจ่ายไฟสำ�หรับวอลล์บ็อกซ์ ผ่าน
อัปสตรีม MCB และ RCCB

-

2. ถอดฝาชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ภายใน
ออก ตั้งค่าโรตารี่เอ็นโค้ดเดอร์ S1 ไปยัง
ตำ�แหน่ง 2, 4 หรือ E (ดูตารางในหน้าถัด
ไป)

ปล่อยให้โรตารี่เอ็นโค้ดเดอร์ S3 อยู่ใน
ตำ�แหน่ง 0

3. ใส่ฝาชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ภายในกลับคืน
ปิดและล็อคฝาปิดกล่อง เปิดแหล่งจ่ายไฟ
ผ่านอัปสตรีม MCB และ RCCB

-

4. ขณะนี้ วอลล์บ็อกซ์จะเริ่มต้นในโหมดการ
ทดสอบ

-

อันตราย!
ระหว่างโหมดการทดสอบ กระแสที่เป็นอันตรายถูกจ่ายไปยังจุดสัมผัสการชาร์จของวอลล์บ็อกซ์ ซึ่งเป็นอันตรายต่อชีวิตและ
อวัยวะต่าง ๆ: อย่าสัมผัสจุดสัมผัสเหล่านี้ไม่วา่ ในสถานการณ์ใด ๆ และดำ�เนินการต่อไปนี้ด้วยความระมัดระวังที่สุด ไม่เช่น
นั้น จะมีความเสี่ยงจากการบาดเจ็บอย่างร้ายแรงเนื่องจากไฟฟ้าช็อต หรือแม้กระทั่งเสียชีวิตได้!
5. ในขณะที่วอลล์บ็อกซ์อยู่ในโหมดการ
ทดสอบ คุณสามารถวัดแรงดันไฟฟ้า
ที่แต่ละเฟสของซ็อกเก็ตการชาร์จ
(A0009060507) หรือขั้วต่อการชาร์จ
(A0009060407) ได้ การวัดสัญญาณที่
จุดสัมผัส CP (เทียบกับ PE), ความถี่ รวม
ทั้งรอบการทำ�งานสามารถทำ�ได้เช่นกัน

ca. 10
นาที

LED กะพริบ ระบุวา่ วอลล์บ็อกซ์เปิดเครื่อง
อยู่ และมีแรงดันไฟฟ้าจ่ายไปยังขั้วต่อการ
ชาร์จ ดังนั้นดำ�เนินการด้วยความระมัดระวัง
ที่สุด!
หลังจากประมาณ 10 นาที แรงดันไฟฟ้าจะ
ถูกปิดโดยอัตโนมัติ (LED ทั้งหมดจะติด)

6. ในการยุติโหมดการทดสอบ ปิดแหล่งจ่าย
ไฟของวอลล์บ็อกซ์ผ่านอัปสตรีม MCB
และ RCCB

-

7. ถอดฝาชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ภายใน
ออก ตั้งค่าโรตารี่เอ็นโค้ดเดอร์ S1 ไปยัง
ตำ�แหน่ง 0, 1 หรือ F

ตรวจดูให้แน่ใจว่าโรตารี่เอ็นโค้ดเดอร์ S3
ยังคงถูกตั้งค่าในตำ�แหน่ง 0

8. ใส่ฝาชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ภายในกลับคืน
ปิดและล็อคฝาปิดกล่อง เปิดแหล่งจ่ายไฟ
ผ่านอัปสตรีม MCB และ RCCB

ระหว่างการเริ่มต้น วอลล์บ็อกซ์จะโหลด
การตั้งค่าใหม่จากหน่วยความจำ� และกลับ
ไปยังโหมดการทำ�งานปกติ
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การตั้งค่าสำ�หรับโรตารี่เอ็นโค้ดเดอร์ S1 และ S3
สามารถเลือกการตั้งค่าต่อไปนี้โดยใช้โรตารี่เอ็นโค้ดเดอร์ S1 ที่ด้านซ้าย:
ตำ�แหน่ง

รายละเอียด

คำ�อธิบาย

0

การทำ�งานปกติ

การตั้งค่าสำ�หรับกระบวนการชาร์จปกติ

1

ไม่มีหน้าที่

-

2

โหมดการทดสอบ

3

การตั้งค่า ID อุปกรณ์

การป้อน ID อุปกรณ์สามารถทำ�ได้ผ่านโรตารี่เอ็นโค้ดเดอร์ S3 (ดูหน้าถัดไป)

4

โหมดการทดสอบ

ดูตำ�แหน่ง 2

การวัดแรงดันไฟฟ้า (คอนแทคเตอร์ปิด) และการสื่อสาร (CP) สามารถทำ�ได้ที่ขั้วต่อการชาร์จ เพื่อ
ทดสอบการทำ�งานโดยไม่ต้องใช้รถ

5

8A

6

10 A

7

13 A

8

16 A

9

การตั้งค่ากระแสการชาร์จสูงสุด

20 A

A

30 A

B

32 A

C

64 A

D

กลับไปใช้การตั้งค่าจากโรงงาน (16 A)

E

โหมดการทดสอบ

ดูตำ�แหน่ง 2

F

การทำ�งานปกติ

การตั้งค่าสำ�หรับกระบวนการชาร์จปกติ

สามารถเลือกการตั้งค่าต่อไปนี้โดยใช้โรตารี่เอ็นโค้ดเดอร์ S3 ที่ด้านขวา:
ตำ�แหน่ง

ID อุปกรณ์ MODBUS

คำ�อธิบาย

0

การทำ�งานปกติ

การตั้งค่าสำ�หรับการทำ�งานปกติและการทดสอบ

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

เมื่อโรตารี่เอ็นโค้ดเดอร์ S1 ถูกตั้งค่าไปที่ตำ�แหน่ง 3 (ดูดา้ นบน) คุณสามารถจัดสรร ID อุปกรณ์ที่แตก
ต่างให้กับวอลล์บ็อกซ์ โดยใช้ตำ�แหน่งของเอ็นโค้ดเดอร์ S3 ได้ การเปลี่ยน ID อุปกรณ์ออกแบบไว้
สำ�หรับการใช้งานในอนาคต และในขณะนี้ไม่ส่งผลใด ๆ กับการทำ�งานของวอลล์บ็อกซ์ ดังนั้น แนะนำ�
ว่าอย่าทำ�การเปลี่ยนแปลงใด ๆ และโดยทั่วไปให้ปล่อยโรตารี่เอ็นโค้ดเดอร์ S3 ไว้ในตำ�แหน่ง 0
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การหยุดการใช้งานผลิตภัณฑ์ และกลับมาใช้งานใหม่
ถ้าจำ�เป็น คุณสามารถหยุดการใช้งาน Mercedes-Benz Wallbox ของคุณได้ ในการหยุดใช้งานวอลล์บ็อกซ์ โปรดดำ�เนินการ
ดังนี้:
1. ปิดสวิตช์ RCCB ภายนอก (หยุดการเชื่อมต่อกับการไฟฟ้า)
2. นอกจากนี้ ให้ปิดสวิตช์อัปสตรีม MCB
3. ปฏิบัติตามกฎทอง 5 ข้อในการติดตั้งระบบไฟฟ้าเสมอ!
ขณะนี้ ไม่สามารถดำ�เนินกระบวนการชาร์จด้วย Mercedes-Benz Wallbox ได้ และสามารถถอดการติดตั้งได้ หากจำ�เป็น
ในการนำ�วอลล์บ็อกซ์กลับมาใช้งานอีกครั้งในภายหลัง โปรดดำ�เนินการดังนี้:
1. เปิดสวิตช์อัปสตรีม MCB
2. นอกจากนี้ เปิด RCCB ภายนอก (การเชื่อมต่อวอลล์บ็อกซ์เข้ากับโครงข่ายไฟฟ้าถูกสร้างขึ้น)
เมื่อ Mercedes-Benz Wallbox กลับมาเชื่อมต่อเข้ากับระบบไฟฟ้าแล้ว เครื่องจะเริ่มต้นกระบวนการสตาร์ทใหม่อีกครั้ง: ตามที่
อธิบายในส่วน "การนำ�วอลล์บ็อกซ์ไปใช้งาน" ในหน้า 12 ขณะนี้ สามารถเชื่อมต่อรถยนต์สำ�หรับชาร์จได้

การกลับมาใช้วอลล์บ็อกซ์
ในกรณีที่วอลล์บ็อกซ์ของคุณแสดงข้อความผิดพลาดถาวรระหว่างการติดตั้ง หรือการใช้งานในภายหลัง หรือหากไม่สามารถ
ทำ�งานอย่างถูกต้อง ให้ติดต่อฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิคของ Mercedes-Benz ในประเทศของคุณ หากยังไม่สามารถแก้ไขข้อ
ผิดพลาดได้ ให้ดำ�เนินการซ่อมแซม เพื่อการนี้ คุณต้องหยุดการใช้งานวอลล์บ็อกซ์ ถอดการติดตั้งออก และส่งกลับไปยังฝ่าย
สนับสนุนด้านเทคนิคของ Mercedes-Benz
นอกเหนือจากตัวเครื่องวอลล์บ็อกซ์ คุณต้องส่งเอกสาร 'รายการตรวจสอบสำ�หรับส่งคืน' มาพร้อมกับพัสดุด้วย โปรดตรวจ
สอบว่าข้อมูลที่ป้อนในเอกสารถูกต้องและครบถ้วน และเอกสารดังกล่าวมีการลงนามโดยลูกค้า รวมทั้งช่างเทคนิคที่ติดตั้ง ไม่
เช่นนั้น จะไม่สามารถดำ�เนินการซ่อมแซมได้
คุณสามารถพบเอกสาร 'รายการตรวจสอบสำ�หรับส่งคืน' บนเว็บไซต์ www.yourwallbox.de โดยไปที่ลิงค์ต่อไปนี้:
www.yourwallbox.de/RMA-document
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ภาคผนวก
ข้อมูลจำ�เพาะด้านเทคนิค
รุ่นที่แตกต่าง

A0009060407

A0009060507

การปฏิบัติตาม

IEC 61851-1 / 61439-7

การเชื่อมต่อกับสายส่ง

สำ�หรับขนาดสายจ่ายไฟใหญ่ที่สุด 5 x 16 มม.²

แรงดันไฟฟ้าที่ระบุ

ดูฉลากผลิตภัณฑ์

กระแสที่ระบุ

16 A, 3 เฟส

ความถี่ที่ระบุ

50 Hz

เอาต์พุตสูงสุด

11 kW

22 kW

ช่องชาร์จไฟ

สายชาร์จ Type 2, ca. 6 ม.

ซ็อกเก็ตการชาร์จ Type 2

อุปกรณ์ป้องกันวงจร

เครื่องตรวจจับกระแส DC ผิดพลาดอิเล็กทรอนิกส์ DC-RCM, IΔn d.c. ≥ 6 mA

การควบคุม / การปรับแต่ง

อินเตอร์เฟซ RS485 และ USB ภายใน (ผู้ใช้/ผู้ติดตั้งไม่สามารถเข้าถึงได้)

อุณหภูมิขณะทำ�งาน

-30°C ถึง 50°C

อุณหภูมิขณะเก็บรักษา

-30°C ถึง 85°C

ความชื้นสัมพัทธ์

5 ถึง 95% (ไม่กลั่นตัว)

ระดับการป้องกัน

I

ประเภทแรงดันไฟฟ้าเกิน

III

ระดับมลพิษ

3

ระดับมลพิษ (กล่อง)

IP54

ความแข็งแรงในการกระแทก

IK08

ขนาด รวมแผ่นยึด

492 x 400 x 194 มม. (ส x ก x ล)

ขนาด ไม่รวมแผ่นยึด

492 x 400 x 162 มม. (ส x ก x ล)

ขนาดแผ่นยึด

477.9 x 376.4 x 32 มม. (ส x ก x ล)

ระดับความสูงมากที่สุด

≤ 2,000 ม. AMSL (เหนือระดับน้ำ�ทะเลปานกลาง)

น้ำ�หนักเครื่อง รวมแผ่นยึด

ca. 14 กก.

ca. 5.7 กก.

น้ำ�หนักเครื่อง ไม่รวมแผ่นยึด

ca. 13 กก.

ca. 4.7 กก.

32 A, 3 เฟส

IP44
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ภาพแบบและขนาด
Mercedes-Benz Wallbox ส่งมอบมาโดยประกอบเรียบร้อย และตรวจสอบสมบูรณ์แล้ว ขนาดทั้งหมดรวมทั้งจุดยึดถูกระบุไว้
ในภาพด้านล่าง
194

394

แผ่นยึด

32

รูปแปลนและรูปด้าน (ขนาดทั้งหมดมีหน่วยเป็น มม.)

492

376,4

477,9

134

83

143

200
254

วอลล์บ็อกซ์พร้อมซ็อกเก็ตชาร์จ
รูปแปลนและรูปด้าน (ขนาดทั้งหมดมีหน่วยเป็น มม.)

134

492

194

22

400

วอลล์บ็อกซ์แบบสายชาร์จยึดติด
รูปแปลนและรูปด้าน (ขนาดทั้งหมดมีหน่วยเป็น มม.)
194

134

492

394

143

400

194

แผนผังคอนแทค Type 1/Type 2
PE
CP

PP

L2/N

492

L1

N

134

L1

L3

L2

CP

CS

PE

Type2

Type1

PE
CP

PP
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ระเบียบ & คำ�แนะนำ�
Mercedes-Benz Wallbox สอดคล้องกับมาตรฐานและระดับการป้องกันต่อไปนี้:
ระเบียบทั่วไป
ระเบียบ

คำ�อธิบาย

2014, 30 Stuttgart

ระเบียบ EMC

2011, 65 Stuttgart

ระเบียบ RoHS 2

2012, 19 Stuttgart

ระเบียบ WEEE

2014, 35 Stuttgart

ข้อกำ�หนดแรงดันไฟฟ้าต่ำ�

ElektroG

ระเบียบอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

มาตรฐานด้านความปลอดภัยของอุปกรณ์
มาตรฐาน

คำ�อธิบาย

IEC 61851-1 Ed 2.0:2010

ระบบชาร์จสื่อกระแสไฟฟ้าสำ�หรับรถพลังงานไฟฟ้า – ส่วนที่ 1: ความต้องการทั่วไป

IEC/TS 61439-7:2014

ส่วนที่ 7: การรวมของอุปกรณ์สวิตช์สำ�หรับการใช้งานเฉพาะ เช่น ท่าจอดเรือ แคมป์ ตลาด สถานีชาร์จสำ�หรับ
รถพลังงานไฟฟ้า

DIN EN 61851-1: 2012-01

ระบบชาร์จสื่อกระแสไฟฟ้าสำ�หรับรถพลังงานไฟฟ้า – ส่วนที่ 1: ความต้องการทั่วไป

E DIN EN 61851-22:2011-04

ระบบชาร์จสื่อกระแสไฟฟ้าสำ�หรับรถพลังงานไฟฟ้า – ส่วนที่ 22: สถานีชาร์จ AC สำ�หรับรถพลังงานไฟฟ้า

HD 60364-7-722:2012

การติดตั้งอุปกรณ์แรงดันไฟฟ้าต่ำ� – ส่วนที่ 7-722: แหล่งจ่ายไฟสำ�หรับรถพลังงานไฟฟ้า

ประเภทการป้องกัน & ระดับการป้องกัน
ประเภทการป้องกัน /
ระดับการป้องกัน

คำ�อธิบาย

อุปกรณ์สอดคล้องกับมาตรฐานการป้องกัน IEC คลาส 1

IP 44

IP 54

ระดับการป้องกันของอุปกรณ์: การป้องกันไม่ให้อนุภาคของแข็งที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่กว่า 1 มม. เข้า
มาและป้องกันน้ำ�กระเด็นใส่ (รุ่น: A0009060507)
ระดับการป้องกันของอุปกรณ์: การป้องกันการสัมผัส ฝุ่นในปริมาณที่เป็นอันตราย และป้องกันน้ำ�กระเด็นใส่
(รุ่น: A0009060407)

การรับรอง CE และประกาศความสอดคล้อง
Mercedes-Benz Wallbox มีเครื่องหมาย CE ประกาศเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อกำ�หนดที่เกี่ยวข้อง มีให้
ดาวน์โหลดในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ www.yourwallbox.de
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คำ�ศัพท์ และคำ�จำ�กัดความ
ส่วนนี้จะมีการอธิบายอักษรย่อ และคำ�ศัพท์ที่สำ�คัญที่ใช้ในคู่มือฉบับนี้
อักษรย่อ

คำ�อธิบาย

ความหมาย

DC

กระแสตรง

กระแสตรง

DC-RCM

การตรวจสอบกระแสไฟรั่ว

อุปกรณ์ตรวจดูแลสำ�หรับการตรวจจับกระแส DC ผิดพลาด

LED

Light Emitting Diode

ไดโอดเปล่งแสง

MCB

Miniature Circuit Breaker

เซอร์กิตเบรกเกอร์ขนาดเล็ก

RCCB

เซอร์กิตเบรกเกอร์ตัดกระแสรั่ว

เซอร์กิตเบรกเกอร์ขนาดเล็ก FI

เครื่องหมายการค้า
เครื่องหมายการค้าทั้งหมดที่กล่าวถึงในคู่มือฉบับนี้ รวมทั้งที่อาจได้รับความคุ้มครองโดยบริษัทที่เป็นบุคคลที่สาม เป็นไปตาม
ระเบียบข้อบังคับของกฎหมายเครื่องหมายการค้า และสิทธิ์ในทรัพย์สินของเจ้าของที่จดทะเบียน โดยไม่มีข้อจำ�กัด
เครื่องหมายการค้า ชื่อการค้า หรือชื่อบริษัททั้งหมดที่มีการกล่าวถึงที่นี่ เป็นเครื่องหมายการค้า หรือเครื่องหมายการค้าจด
ทะเบียนของบริษัทที่เป็นเจ้าของ สงวนสิทธิ์ทั้งหมดที่ไม่ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนที่นี่
การที่ไม่มีเครื่องหมายการค้าที่ชัดเจนในคู่มือนี้ ต้องไม่นำ�ไปสู่การสรุปที่วา่ ชื่อนั้นปราศจากสิทธิ์ของบริษัทที่เป็นบุคคลที่สาม

ทรัพย์สินทางปัญญา & ลิขสิทธิ์
ลิขสิทธิ์ © 2017
เวอร์ชั่น 1.1, MB-IM-Wallbox-2017-03-06
สงวนลิขสิทธิ์
ข้อมูลใด ๆ ในคู่มือฉบับนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่ได้แสดงถึงภาระผูกพันใด ๆ ในส่วน
ของผู้ผลิต
ภาพประกอบในคู่มือฉบับนี้อาจมีการออกแบบที่แตกต่างจากผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบ และไม่ได้แสดงถึงภาระผูกพันใด ๆ ในส่วน
ของผู้ผลิต
ผู้ผลิตไม่รับผิดชอบการสูญเสียและ/หรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากข้อมูล หรือข้อมูลที่ผิดซึ่งเป็นไปได้ซึ่งอยู่ในขั้น
ตอนเหล่านี้
ห้ามทำ�ซ้ำ� เก็บในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือส่งต่อคู่มือฉบับนี้ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนด้วยวิธีใด ๆ ไม่วา่ จะทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ทางไฟฟ้า ทางกล ทางแสง ทางเคมี หรือการถ่ายเอกสาร หรือการบันทึกเสียง โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้
ผลิตเป็นลายลักษณ์อักษร

คำ�แนะนำ�ในการทิ้ง
เพื่อเป็นการอนุรักษ์และปกป้องสิ่งแวดล้อม การป้องกันมลพิษ และเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการ
รีไซเคิลทรัพยากร คณะกรรมาธิการยุโรปได้ออกข้อแนะนำ� (ข้อแนะนำ� WEEE 2002/96/EC และ
EAG-VO) ซึ่งผู้ผลิตต้องนำ�อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กลับไปเพื่อกำ�จัดอย่างถูกต้องหรือทำ�การ
รีไซเคิล
ดังนั้น ภายในสหภาพยุโรป ต้องไม่ทิ้งอุปกรณ์ที่มีสัญลักษณ์นี้ปะปนกับของเสียภายในบ้าน: โปรด
สอบถามหน่วยงานท้องถิ่นของคุณเกี่ยวกับการทิ้งที่เหมาะสม
วัสดุที่มีเครื่องหมายที่สามารถรีไซเคิลได้ คุณมีส่วนสนับสนุนอย่างมากในการช่วยปกป้องสิ่งแวดล้อม
โดยการใช้ซ้ำ� การรีไซเคิล หรือผ่านกระบวนการกำ�จัดอุปกรณ์ที่ลา้ สมัย
Mercedes-Benz Wallbox | ภาคผนวก
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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
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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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ผู้ผลิตอาจมีการดัดแปลงด้านเทคนิคเล็กน้อยกับผลิตภัณฑ์ หลังจากที่ตีพิมพ์คู่มือการใช้งานนี้ ซึ่งอาจทำ�ให้รูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์มีความแตกต่างเล็กน้อย
ความแตกต่างของสีเป็นผลของขั้นตอนการพิมพ์
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