smart Wallbox
>> Instalační návod pro odborného
pracovníka pro oblast elektro.

Důležité adresy.
Kontakt

Daimler AG
Mercedesstraße 137
70327 Stuttgart, Německo

V případě technických dotazů se prosím obracejte na lokální technický servis smart.

Tato příručka nesmí být bez výslovného, písemného povolení reprodukována ani celá ani její části,
ukládána na elektronické médium nebo v jiné formě přenášena elektronicky, elektricky, mechanicky,
opticky, chemicky, pomocí fotokopií nebo audio nahrávky.
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‡‡Důležité informace.
Předmluva.
Tento návod popisuje mechanickou a elektrickou instalaci smart Wallbox. V tomto návodu popsané pracovní kroky smí provádět pouze odborný kvalifikovaný personál (mechanická instalace) příp. odborný
pracovník kvalifikovaný pro oblast elektro (elektrická instalace), který na základě svého odborného
vzdělání, znalostí a zkušeností a rovněž znalosti příslušných norem, může posoudit a provést pracovní
kroky popsané v instalačním návodu a rozeznat případné nebezpečí.
Varianty smart Wallbox lze jednoznačně identifikovat podle etiket produktu u Wallbox: Na těchto etiketách je věcné číslo smart (spodní strana vně) a rovněž číslo produktu ABL (kryt elektroniky uvnitř), jsou
však identické vzhledem k technickým údajům. V každém případě před instalací zajistěte, že varianta,
kterou máte k dispozici, je rovněž popsána v tomto instalačním návodu!
V této příručce jsou popsány následující varianty Wallbox:
Věcné číslo smart

Číslo produktu ABL

A0009069206
A0009069306

3W11S1
3W22S2

Pokyny k této příručce.
Návod, který máte k dispozici patří k rozsahu dodávky smart Wallbox a dokumentuje kroky a nastavení,
které jsou třeba k instalaci Wallbox a jeho uvedení do provozu a rovněž k odstraňování chyb v provozu.
Pro pokud možno rychlou a přehlednou orientaci jsou proto v tomto návodu speciálně formátovány určité pasáže.textu.
>> Popisy, které uvádějí různé rovnocenné možnosti volby (jako v tomto případě), jsou označeny speciálními znaky.
>> Popisy, které popisují provádění funkce, jsou numericky uvedeny a definují proto pořadí jednotlivých pracovních kroků.
Tento návod si bezpodmínečně důkladně přečtěte a respektujte obzvláště veškeré pokyny ohledně bezpečnosti, které jsou uvedeny v tomto návodu.
Veškeré rozměry v tomto návodu jsou uvedeny v milimetrech. Pokud je třeba, je u různých obrázků uvedeno také příslušné měřítko.
Vezměte prosím v úvahu, že veškeré technické údaje, specifikace a designové charakteristické znaky
produktu mohou být změněny bez předchozího oznámení.

Bezpečnostní pokyny v tomto návodu.
Obzvláště musí být respektovány v tomto návodu následně označené výstražné pokyny a preventivní
bezpečnostní opatření. Symboly mají následující význam:
NEBEZPEČÍ!
Tímto symbolem označené oddíly upozorňují na elektrické napětí, které představuje nebezpečí úrazu a ohrožení života. Veškeré jednání v rozporu s danými předpisy může vést k
těžkým úrazům a ke smrti. Akce, které jsou označeny tímto symbolem, nesmí být v žádném
případě provedeny.
POZOR!
Tímto symbolem označené oddíly upozorňují na další nebezpečí, které může vést k poškození samotného zařízení nebo jiných elektrických spotřebičů. Akce, které jsou označeny tímto
symbolem, musí být prováděny se zvláštní pečlivostí.
UPOZORNĚNÍ!
Tímto symbolem označené oddíly upozorňují na další důležité informace a zvláštnosti, které
jsou třeba pro spolehlivý provoz. Akce, které jsou označeny tímto symbolem, mají být prováděny podle potřeby.

Bezpečnostní pokyny u zařízení.
Na samolepce na pravé straně krytu a také na uvnitř umístěném krytu elektroniky Wallbox jsou umístěny další bezpečnostní a provozní pokyny. Tyto symboly mají následující význam:
POZOR!
V každém případě si prosím nejdříve přečtěte návod k obsluze, který je v rozsahu dodávky
smart Wallbox, především dříve než otevřete dveře krytu Vašeho Wallbox.
POZOR!
Přečtěte si prosím v každém případě nejdříve instalační návod (tento dokument), dříve než
odstraníte kryt elektroniky uvnitř Wallbox.
POZOR!
Po otevření krytu se může nebezpečné elektrické napětí vyskytovat uvnitř krytu Wallbox a
rovněž u konstrukčních dílů, kterých se můžete dotknout.

Všeobecné bezpečnostní pokyny.
Respektujte následující body:
>> Tento návod si pečlivě přečtěte.
>> Respektujte veškeré výstrahy.
>> Dodržujte veškeré instrukce.
>> smart Wallbox je k dispozici v různém provedení pro různé země určení. Zkontrolujte prosím na základě označení na typovém štítku na spodní straně Wallbox, zda je Wallbox schválen pro instalaci a
provoz ve Vaší zemi.
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>> Wallbox musí být nainstalován odborným pracovníkem kvalifikovaným pro oblast elektro a připojen
i uveden do provozu se zohledněním lokálních předpisů a ustanovení.
>> Ve Wallbox není obsažen žádný ochranný spínač proti chybnému proudu (RCCB). Ten musí být k
dispozici v předem provedené instalaci a výhradně pro napájecí vedení Wallbox. Všechny varianty smart Wallbox popsané v tomto dokumentu mají integrované rozeznávání chybného proudu DC,
pročež je zásadně dostačující RCCB se spouštěcí charakteristikou typu A. Vždy však musí být respektovány podmínky a předpisy platné v příslušné lokalitě a specifické v zemi určení. Ty mohou
předepisovat RCCB s jinou spouštěcí charakteristikou (například typ B).
>> Během příp. po instalaci je třeba na všech stranách ponechat minimální vzdálenost 50 cm od Wallbox.
>> Používejte výhradně příslušenství, které je určeno pro zařízení a nabízeno smart.
>> Tento Wallbox neinstalujte v bezprostřední blízkosti tekoucí vody nebo proudu vody Wallbox smart
je však podle IP54 (model A0009069206) příp. IP44 (model A0009069306) dostatečně chráněn proti
stříkající a odstřikující vodě.
>> Wallbox nesmí být instalován v oblastech ohrožených povodněmi.
>> Wallbox nesmí být instalován v prostředí ohroženém explozí (EX-oblast).
>> Wallbox nesmí být polepen nebo zakryt jinými předměty nebo materiály, tak aby byla vždy dána
dostatečná cirkulace vzduchu.
>> Na krytu nesmějí být odstaveny žádné kapaliny ani předměty nebo nádoby, které obsahují kapaliny.
>> Vezměte v úvahu, že v závislosti na připojeném vozidle a/nebo podle národních předpisů může být
třeba dodatečná ochrana proti přepětí.
>> Vezměte v úvahu, že v některých zemích může být vyžadována jiná charakteristika spouštění (například typ B) předřazeného ochranného spínače proti chybnému proudu (spínač FI, následně nazýván RCCB, viz také „Glosář & definice“ na „“ na straně 27). V tomto případě se obraťte na lokální
technický servis smart.
>> Vezměte v úvahu, že provoz rádiového vysílače v bezprostřední blízkosti Wallbox (< 20 cm) může vést
k funkčním poruchám a proto by mu mělo být zabráněno.
>> Toto zařízení není určeno k tomu, aby bylo používáno osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými,
senzorickými a duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a/nebo nedostatečnými
znalostmi, ledaže jsou pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost nebo od této kompetentní
osoby obdržely instrukce, jak mají zařízení používat.
>> Děti musí být pod dohledem, aby si nehrály se zařízením.
>> Respektujte, že smart Wallbox smí být instalován a provozován ve výšce až maximálně 2.000 metrů
NHN (nad hladinou moře).

Všeobecné pokyny k produktu.
smart Wallbox, který máte k dispozici, odpovídá aktuálnímu stavu techniky a splňuje veškeré stávající
bezpečnostně technické dané údaje, směrnice a normy. Bezpečnostní pokyny v tomto návodu slouží k
tomu, aby byla zaručena řádná a bezpečná instalace pro následný provoz. Jednání v rozporu s danými
předpisy nebo nedodržování bezpečnostních pokynů a instrukcí v tomto návodu, může vést k úderu
elektrickým proudem, k požáru, k těžkým úrazům a/nebo smrti.
smart Wallbox musí být nainstalován odborným pracovníkem kvalifikovaným pro oblast elektro a připojen i následně uveden do provozu se zohledněním lokálních předpisů a ustanovení.
Poruchy, které ovlivňují bezpečnost osob, připojeného vozidla nebo samotného zařízení, smějí být odstraněny pouze odborným pracovníkem autorizovaným pro oblast elektro.
Pokud by u Wallbox došlo k chybným funkcím, přečtěte si prosím nejdříve oddíly k „Hledání chyb a řešení.“ na straně 15. Pokud i nadále nelze odstranit chyby nebo se porucha opakovaně opakuje, obraťte
se prosím na lokální technický servis smart.
V každém případě kontaktujte lokální technický servis smart, pokud:
>> byl kryt mechanicky poškozen,
>> byly odstraněny dveře krytu nebo je již nelze zavřít příp. zablokovat,
>> již zjevně není dána dostatečná ochrana proti odstřikující vodě a/nebo cizím tělesům,
>> byla funkčně nebo viditelně poškozena nabíjecí zásuvka nebo externí nabíjecí kabel,
>> Wallbox řádně nefunguje nebo byl jinak poškozen.
NEBEZPEČÍ!
Pokud zjistíte poškození na krytu nebo na nabíjecí zásuvce příp. na nabíjecím kabelu, musíte instalaci Wallbox okamžitě přerušit nebo již nainstalovaný Wallbox uvést mimo provoz
přes předřazený ochranný spínač vedení umístěný v instalaci v domě (následně nazývaný
MCB, viz také „“ na straně 27) a RCCB: Další používání Wallbox není v žádném případě
přípustné! Obraťte se na lokální technický servis smart!

Pokyny k instalaci.
K instalaci smart Wallbox respektujte následující instrukce:
>> Toto zařízení musí být vždy spojeno s ochranným vodičem napájení el.proudem. Spojení ochranného
vodiče vytvoří a zkontroluje instalující technik. Po instalaci smějí být prováděny změny pouze odborným pracovníkem kvalifikovaným pro oblast elektro.
>> Vždy respektujte místně platné bezpečnostní předpisy pro zemi, ve které provozujete Wallbox.
>> Pro řádný provoz musí být přívodní vedení pro Wallbox jištěno v instalaci v domě přes vhodný MCB
a RCCB.
>> Aby byl Wallbox úplně oddělen od sítě el. proudu, musí být přívodní vedení vždy odpojeno od předřazeného MCB a RCCB.
>> Zajistěte, aby jmenovité napětí a jmenovitý proud zařízení odpovídal předem daným údajům pro lokální síť el.proudu a aby během procesu nabíjení nebyl překročen jmenovitý výkon.
>> Wallbox by neměl být instalován v oblastech, ve kterých často chodí osoby. Obzvláště je třeba zabránit instalaci podél průchodů a označených únikových cest.
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>> Wallbox nikdy nemontujte za stísněných podmínek s nedostatkem místa. Obzvláště musí být zaručeno, aby vozidlo pro provoz nabíjení bylo odstaveno ve vhodné vzdálenosti od Wallbox a bez tahového
napětí mohlo být připojeno k nabíjecímu kabelu. Vzdálenost mezi vozidlem a Wallbox by měla být
minimálně 50 cm až maximálně 5 m. Od tohoto doporučení se lze odchýlit v závislosti na variantě
Wallbox (délka nabíjecího kabelu) a místních daných podmínkách.
>> V žádném případě neprovádějte změny u krytu nebo interního zapojení Wallbox. Jednání v rozporu
s danými předpisy představuje bezpečnostní riziko, zásadně porušuje záruční ustanovení a může s
okamžitou platností zrušit záruku.

‡‡Příprava, instalace a uvedení do
provozu.
Představení produktu.
Varianty smart Wallbox jsou kompletně vyráběny v Německu a splňují veškeré v celé Evropě platné
předpisy a normy ohledně nabíjecího provozu elektro vozidel podle normy IEC 61851-1, Mode 3: – přečtěte si k tomu také oddíl „Směrnice & normy.“ na straně 27. Podle potřeby může uživatel zvolit varianty s nabíjecí zásuvkou nebo s napevno napojeným nabíjecím kabelem, které jsou koncipovány pro
privátní použití nebo i napolo veřejnou oblast.
U všech našich produktů klademe maximální důraz na bezpečnost uživatele. Proto nabízí Váš Wallbox
integrované rozeznání chybného proudu DC, které zaručuje řádnou funkci předřazených RCCB u chybných stejnosměrných proudů.
V denním používání je obsluha Wallbox zvlášť jednoduchá: Pomocí tří kontrolek LED na přední straně
Wallbox jsou aktuální provozní stavy kdykoli dobře viditelné. Pokud by mělo dojít k chybné funkci, můžete příčinu přečíst pomocí specifického chybového kódu LED, aniž byste museli otevírat kryt. Po uvedení do provozu odborníkem je smart Wallbox vždy připraven k nabíjení, přičemž proces nabíjení musí
být zvlášť uvolněn přes integrovaný klíčový spínač.

Vybalení a rozsah dodávky.
smart Wallbox je dodáván s různými komponentami příslušenství, které jsou třeba pro instalaci a řádný
provoz. Překontrolujte proto (příp. společně se zákazníkem) přímo po vybalení, zda jsou v rozsahu dodávky obsaženy následující komponenty:
Komponenta

Množství Popis

Wallbox

1

Nabíjecí stanice, sestávající z plastového krytu s uzavíratelnými dveřmi a separátní montážní deskou

Zkrácený návod

1

Zkrácený návod včetně bezpečnostních pokynů v tištěné formě

1

Sada šroubů k montáži na stěnu, sestávající z 2 x 4 šroubů a také vhodných hmoždinek, trojhranného klíče, klíče pro klíčový spínač (2 kusy),
tahového odlehčení vč. šroubů (2 kusy), ucpávek pro otvory v krytu na
zadní straně (3 kusy)

Montážní sada

Pokud po vybalení chybí jedna nebo více uvedených komponent, kontaktujte okamžitě Vašeho lokálního
partnera smart.
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Identifikace varianty produktu.
Série smart Wallbox je k dostání v několika variantách, které jsou mechanicky a elektricky optimalizovány pro různé uživatelské profily.
Na spodní straně Wallbox se nachází etiketa produktu se specifickým věcným číslem smart pro Wallbox. Pro identifikaci je obzvláště relevantní označení modelu (A000 906 XX XX) a také pod
ním uvedené hodnoty ohledně připojení k el. síti (síťové napětí,
síťový proud, síťová frekvence).

3W22S200001

Když otevřete dveře krytu pro instalaci, nachází se ve spodní oblasti za ním ležícího krytu elektroniky další typový štítek, který
alternativně uvádí číslo produktu ABL.
V každém případě před instalací na základě věcného čísla smart
nebo čísla produktu ABL zajistěte, aby instalace varianty Wallbox,
kterou máte k dispozici, byla také popsána v tomto dokumentu.

Sestavu variant Wallbox popsaných v tomto dokumentu a zařazení k věcnému číslu smart a číslu produktu ABL naleznete v následující tabulce:
Věcné číslo smart

Číslo produktu ABL

Připojení k síti

Varianta

A0009069206

3W11S1

230 / 400 V
50 Hz 16 A

A0009069306

3W22S2

230 / 400 V
50 Hz 32 A

Napevno napojený nabíjecí kabel podle IEC
62196-2 typ 2, cca 6 m; nabíjecí výkon 11 kW
Integrovaná nabíjecí zásuvka podle IEC 621962 typ 2 pro nabíjecí kabel Mode-3; který je volitelně k dostání; nabíjecí výkon 22 kW

POZOR!
V této příručce uvedené informace a technické specifikace se vztahují výhradně k variantám
uvedeným v tomto návodu a nesmějí být přenášeny na jiné modely Wallbox: Tyto varianty jsou
příp. dodávány se specifickými návody.							
Pokud varianta Wallbox, kterou máte k dispozici, není popsána v tomto návodu, obraťte se
prosím na lokální technický servis smart: Wallbox v žádném případě neinstalujte, protože
jinak může dojít k poškození Wallbox, k úrazům a/nebo smrti.

Všeobecné předem dané podmínky ohledně místa montáže.
smart Wallbox je elektrotechnické zařízení a podléhá proto určitým předem daným podmínkám ohledně
instalace v oblasti uvnitř a venku. Při výběru místa montáže musíte respektovat následující body:
>> Zohledněte veškeré lokální předpisy týkající se elektroinstalace, protipožární prevence a rovněž
prevence ochrany před úrazem.
>> Wallbox musí být namontován tak, aby byl volně přístupný pro obsluhu oprávněnými osobami.
>> K tomu navíc je třeba před Wallbox počítat s místem k parkování tak, aby bylo vždy dobře dosažitelné
vozidlo s integrovaným příp. externím nabíjecím kabelem.
>> Jako montážní výška se doporučuje vzdálenost mezi120 až 140 cm od podlahy ke spodnímu okraji krytu: Toto doporučení lze v závislosti na lokálních
daných skutečnostech změnit také nahoru nebo dolů. Na pozici montáže
musí být zaručena dostatečná cirkulace vzduchu, tak aby byl Wallbox chlazen v nabíjecím provozu. Respektujte vždy přípustné provozní teploty (viz
„Technické údaje.“ na straně 24).
>> Montážní plocha musí vykazovat rovný podklad, který poskytuje dostatečnou pevnost k montáži Wallbox.
>> Nutná montážní plocha pro Wallbox činí minimálně 512 x 429 mm (v x š).
Montážní deska Wallbox musí svou celou plochou doléhat na montážní plochu.
>> Pro bezpečný provoz Wallbox musí být na druhé straně dodrženy minimální
vzdálenosti 50 cm okolo krytu.

120 až
140 cm

>> V zásadě je Wallbox dimenzován pro provoz při vysokých teplotách okolního prostředí. V každém případě však musí být zajištěno, aby maximální
přípustná provozní teplota nebyla překročena vnějšími vlivy jako je přímé
sluneční záření apod.
>> Wallbox splňuje předem dané podmínky pro montáž venku. Aby se minimalizovalo znečištění způsobené povětrnostními vlivy, doporučuje se, Wallbox ve venkovní oblasti namontovat na zastřešených
místech.

Předem dané podmínky pro elektrické přívodní vedení.
V každém případě je nutno zohlednit následující předem dané podmínky.pro elektrotechnické připojení
smart Wallbox:
>> Platí veškeré omezující podmínky ke zřizování nízkonapěťových zařízení podle IEC 60364-1 a IEC
60364-5-52.
>> Modely A0009069206 a A0009069306 jsou určeny pro síťové napětí 230 V (fáze nula) nebo 400 V (fáze
fáze) 50 Hz.
>> Na místě instalace musí být k dispozici dostatečně dimenzované připojení k síti el. proudu podle HD
60364-7-722:2012 (viz také „Směrnice & normy.“ na straně 27): Toto připojení musí být výhradně
určeno pro Wallbox a nesmí zásobovat žádné jiné elektrické spotřebiče.
>> Případně musí být provedena pokládka zvláštního přívodního vedení, které je určeno jedině pro připojení Wallbox a odpovídá všeobecným předem daným podmínkám pro vedení el. vodičů a technická
zařízení budov.
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>> Podle požadovaného připojovacího výkonu musí být instalace Wallbox před uvedením do provozu
přihlášena u lokálního provozovatele sítě el. proudu příp. jím musí být povolena. Respektujte k tomu
lokální předpisy Vašeho provozovatele sítě el. proudu.
>> Průřez vedení musí být uzpůsoben podle požadovaného připojovacího výkonu a dalších aspektů
(jako délka vedení, materiál vodičů, způsob pokládky vedení atd.). Připojovací svorky ve Wallbox
jsou dimenzovány pro průřez vodiče až 16 mm2.
>> Přívodní vedení může být libovolně položeno pod omítku nebo na omítku. Montážní deska je připravena pro přívod vedení ze shora a rovněž ze zadní strany.
>> Přívodní vedení pro Wallbox musí být vždy jištěno přes vlastní MCB a RCCB (minimálně typ A): Při
výběru MCB a RCCB bezpodmínečně respektujte platné národní podmínky a předpisy. Dle předpisů
specifických v zemi určení může být předepsán jiný RCCB s jinou spouštěcí charakteristikou (například typ B).
>> Wallbox nemá žádný určený spínač Zap/Vyp: Když chcete Wallbox uvést mimo provoz, musíte k tomu
vždy uvést do polohy 0 (Off/Vyp) předřazené MCB a RCCB v instalaci v domě.
>> V každém případě zajistěte, aby byly dodrženy předem dané podmínky k instalaci uvedené v tomto
návodu. Jednání v rozporu s danými předpisy nebo jejich nedodržování může vést k úderu elektrickým proudem až ke smrti. Navíc nemůže být při porušení uvedených pokynů zaručen řádný provoz
Wallbox.
UPOZORNĚNÍ!
V různých zemích se pro lokální síť el.proudu liší podmínky a předpisy pro připojení uvedené
v tomto návodu. V tomto případě musí být Wallbox připojen podle příslušného způsobu připojení, který je daný v zemi instalace. Přehled se způsoby připojení specifickými pro země
určení naleznete na strana 30 v tomto návodu nebo na webové stránce www.yourwallbox.de
pod následujícím odkazem: www.yourwallbox.de/Mains_Connection_Schemes

Mechanická instalace montážní desky.
Poté co jste určili místo montáže pro Wallbox, můžete začít s mechanickou instalací. Pro montáž potřebujete následující komponenty:
>> Vrtačku nebo aku šroubovák (není obsaženo v rozsahu dodávky)
>> Vrták Ø 10 mm pro příslušný montážní podklad (není obsažen v rozsahu dodávky)
>> Šroubovák s drážkou (2,5 mm šířka čepele), křížová drážka (PH1) a Torxnásady (TX40, TX25, TX20,
TX10)
>> Montážní deska (obsažena v rozsahu dodávky)
>> Kleště příp. nůž cutter k vylomení příp. řezání kabelových prostupů u montážní desky (není obsaženo v rozsahu dodávky)
>> Čtyři šrouby s talířovou hlavou 8 x 60 k připevnění montážní desky pro šroubovák TX40 (obsaženo v
rozsahu dodávky)
>> Čtyři šrouby 6 x 25 k připevnění krytu Wallbox u montážní desky pro šroubovák TX25 (obsaženo v
rozsahu dodávky)
>> Pokud je třeba: Hmoždinky vhodné pro montážní podklad (obsaženo v rozsahu dodávky: hmoždinka
nylon, 10 x 50)

>> Příp. vodováha (není obsaženo v rozsahu dodávky)
NEBEZPEČÍ!
V každém případě respektujte 5 bezpečnostních pravidel:
1. Odpojení
2. Zajištění proti opětovnému zapnutí
3. Zjištění stavu bez napětí
4. Uzemnění a spojení nakrátko
5. Sousední díly pod napětím zakryjte nebo ohraďte
Deaktivujte v každém případě MCB a RCCB pro Wallbox ve vedení v domě, dříve než začnete
s instalací. K tomu zajistěte, aby během instalace MCB a RCCB nemohly být opět zapnuty.
Jinak existuje nebezpečí těžkých úrazů až smrti od úderu elektrickým proudem!
Postupujte následovně, abyste provedli vyvrtání otvorů pomocí montážní desky:
1. Zajistěte, aby u požadované montážní pozice bylo k dispozici dostatečně dimenzované přívodní
vedení. Jinak musí být provedena pokládka přívodního vedení.

2. Montážní deska má na horním okraji a také
uprostřed na povrchu před -ražené otvory pro
přívodní vedení. Odstraňte podle přívodního vedení na místě instalace (a pokud je třeba) jeden
z plastových jazýčků určených pro přívodní vedení vhodnými kleštěmi, nožem cutter nebo vrtákem.

3. Vyrovnejte montážní desku na zvolené ploše:
Použijte k tomu účelu příp. vodováhu. Zakreslete
otvory k vyvrtání.

4. Vyvrtejte zakreslené montážní otvory (Ø 10 mm).
Pokud je třeba, osaďte dodané hmoždinky pro
připevňovací šrouby.
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5. Montážní desku pevně přišroubujte na montážní
pozici šroubovákem (TX40) a dodanými šrouby s
talířovou hlavou (8 x 60). 			
POZNÁMKA: Pro přívodní vedení zezadu musíte
kabel nejdříve zavést otvorem v oblasti připojení v dolní třetině montážní desky, dříve než ho
přišroubujete.

6. Když se uskuteční přívod kabelu ze shora, musíte přívodní vedení položit tak, aby bylo zavedeno ze shora do oblasti připojení a mohlo být
zafixováno příslušným tahovým odlehčením.
POZNÁMKA: U přívodního vedení zezadu není
třeba tahové odlehčení.
7. Otevřete nyní dveře krytu Wallbox dodaným trojhranným klíčem a vyklopte dveře dopředu.				
UPOZORNĚNÍ: Postupujte při tom zvlášť opatrně
a chraňte dveře krytu před poškrábáním a jiným
poškozením. Odstraňte ochrannou fólii dveří
krytu podle možnosti teprve bezprostředně před
ukončením instalace.

8. Povolte šroubovákem šroub TX20, který středově fixuje interní kryt elektroniky a odstraňte ho.
Šroub uschovejte na bezpečném místě.

9. Wallbox je dodáván se třemi vhodnými membránami pro otvory ve spodní oblasti Wallbox:
Osaďte je a zařízněte velikost membrány: Tímto
otvorem veďte nyní přívodní vedení.
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10. Zavěste Wallbox na montážní desku. K tomu účelu šroub centrálně zašroubovaný v horní oblasti
na zadní straně zaveďte do příslušného otvoru
na montážní desce. Wallbox je nyní již bezpečně
připevněn proti pádu.

11. Přišroubujte Wallbox nyní šroubovákem (TX25)
a čtyřmi dodanými šrouby 6 x 25 k montážní
desce. Wallbox je nyní pevně spojen s montážní
deskou.

12. U přívodního vedení s flexibilními vodiči zajistěte, aby odizolované žíly byly opatřeny koncovými pouzdry pro žíly. Vyšroubujte dolní šrouby
s drážkou u připojovacích svorek, zaveďte žíly
do příslušné svorky a přišroubujte přívodní vedení s točivým momentem 2,5 až 3 Nm. Osazení je
uvedeno na následujícím zobrazení a v tabulce.

U 3-fázových variant A0009069206 a A0009069306 se přívodní vedení připojí následovně:
Označení

Barva žíly

Označení připojení

Vodič vedoucí el. proud fáze 1

Hnědá

L1

Vodič vedoucí el. proud fáze 2

Černá

L2

Vodič vedoucí el. proud fáze 3

Šedá

L3

Neutrální vodič

Modrá

N

Ochranný vodič

Zelená-žlutá

PE
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NEBEZPEČÍ!
Vezměte v úvahu, že elektronika Vašeho Wallbox se poškodí, když přiložíte napětí vyšší než
250 V mezi vodič vedoucí el.proud L1 a neutrální vodič.
UPOZORNĚNÍ!
3-fázové varianty lze na přání také připojit a provozovat jednofázově u svorky L1: V tomto
případě však nebude dosaženo jmenovitého výkonu uvedeného pro Wallbox.			
V případě nesymetrického zatížení sítě zásobování el. proudem respektujte lokálně platné
technické podmínky připojení.
UPOZORNĚNÍ!
V různých zemích se pro lokální síť el.proudu liší podmínky a předpisy pro připojení uvedené v tomto návodu. V tomto případě musí být Wallbox připojen podle příslušného způsobu připojení, který je daný v zemi instalace. Přehled se způsoby připojení specifickými pro země určení naleznete na strana 30 v tomto návodu nebo na webové
stránce www.yourwallbox.de pod následujícím odkazem: 					
www.yourwallbox.de/Mains_Connection_Schemes
UPOZORNĚNÍ!
smart Wallbox je ze závodu před-nastaven na nabíjecí proud 16 A. Pokud je přes instalaci v domě
k dispozici nižší nebo vyšší nabíjecí proud, musíte před-nastavení příslušně upravit pro Wallbox, dříve než opět namontujete kryt elektroniky a Wallbox následně uvedete do provozu: Tento postup je popsán v oddílu „Mód Setup a mód testování.“ na straně 19 a násled.. 		
Respektujte, že v žádném případě nesmí být překročen jmenovitý proud uvedený na etiketě
produktu a nakonfigurovaný ve firmware.

13. Osaďte kryt elektroniky opět do krytu a
přišroubujte ho příslušným šroubem Torx (TX20).

14. Naklopte dveře krytu nahoru tak, aby zapadly
do krytu a zablokujte je dodaným trojhranným
klíčem.

Elektrické uvedení do provozu.
Po mechanické a elektrické instalaci musíte zjistit správnou funkčnost Wallbox smart pro provoz a odstranit případné chybné funkce nebo instalační chyby.
K opětovnému uvedení Wallbox do provozu, postupujte následovně:
1. Zapojte předřazený(é) MCB.
2. Zapněte také ještě externí RCCB (bude vytvořeno spojení Wallbox k síti el. proudu).
Když je Wallbox opět připojen k síti el. proudu, začne s procesem inicializace: Při tom je provedeno překontrolování interní elektroniky, aby se zajistila správná funkčnost. Tento proces je přes kontrolky LED
na přední straně Wallbox zobrazen jak je zdokumentováno.
Zobrazení kontrolek LED

Popis

Všechny tři LEDy blikají najednou...
...a potom zhasnou.
Následně bliká modrý LED
a zelený LED
, aby byla zobrazena aktuální verze software (pro provoz není relevantní).
Poté bliká modrý LED
každých 5 sekund, zatímco zelený LED a červený LED zhasne. Vozidlo lze
nyní připojit pro proces nabíjení. Samotný proces nabíjení je popsán v dodaném provozním návodu.
UPOZORNĚNÍ!
Na ukončení elektrického uvedení do provozu musí být překontrolovány stykače Wallbox v
testovacím módu ohledně správné funkce. Testovací mód je popsán v oddílu „Mód Setup a
mód testování.“ na straně 19 a násled..
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‡‡Hledání chyb a řešení.
Pokud by v provozu smart Wallbox mělo dojít k poruše, bude signalizována přes kontrolky LED ve spodní
oblasti dveří krytu. Pro zobrazení mohou LEDy...

...svítit
...nesvítit
...blikat
(trvale zap)
(trvale vyp).
V následující kapitole je popsáno, jak rozeznáte poruchy a chybové stavy a jaká opatření můžete učinit
k odstranění.

Provozní poruchy a řešení.
Pro bezpečný provoz musí být Wallbox jištěn externím MCB a RCCB v instalaci v domě. Aby v případě
chyby mohla být učiněna vhodná opatření a obnoven provoz, musíte nejdříve bez pochybností stanovit,
o jaký druh poruchy se jedná. Mohou se vyskytnout následující poruchy:
Porucha

Možná příčina

Návrh řešení

Zásobování el. proudem (napájení) je přerušeno v
Wallbox není napájen
domě. Překontrolujte předřazený MCB a RCCB a příp.
napětím.
ho opět zapněte. Když se chyba vyskytuje opakovaně
a trvale, kontaktujte lokální technický servis smart.
Překontrolujte způsob připojení Vašeho Wallbox pomocí
přehledu se způsoby připojení specifickými pro země
LEDy nemají žádnou Wallbox nebyl připojen určení, který naleznete na strana 30 v tomto návodu
funkci.
podle příslušného způ- nebo na webové stránce www.yourwallbox.de pod násobu připojení, který je sledujícím odkazem: 					
daný v zemi instalace. www.yourwallbox.de/Mains_Connection_Schemes
Případně změňte způsob připojení v souladu s tímto
přehledem.
Vyskytuje se interní Wallbox musí být vyměněn. V tomto případě se obraťte
chyba ve Wallbox.
na lokální technický servis smart.
Vytáhněte nabíjecí zástrčku u vozidla a u Wallbox a
Nabíjecí kabel není
znovu ji zastrčte. Pokud se chyba nadále vyskytuje,
Elektro vozidlo není
správně zastrčen u vorozeznáno.
překontrolujte nabíjecí kabel Mode-3 a kontaktujte
zidla nebo Wallbox.
lokální technický servis smart.
Spusťte znovu proces nabíjení: Když se chyba vyskytuje opakovaně a trvale, odstavte Wallbox (viz „OdLEDy zobrazují
Wallbox rozeznává
stavení a opětovné uvedení produktu do provozu.“ na
chybové hlášení.
chybu.
straně 23) a kontaktujte lokální technický servis
smart.

UPOZORNĚNÍ!
Pokud se vyskytuje závada v elektrickém přívodním vedení Wallbox, odstavte Wallbox (viz
„Odstavení a opětovné uvedení produktu do provozu.“ na straně 23) a kontaktujte lokální
technický servis smart.

Chybové stavy a řešení.
Ke zobrazení chybových stavů svítí a blikají LEDy podle specifického vzoru, který se stále opakuje. U
chybových stavů F1 až F10 je zobrazení taktováno v krocích o 200 ms: LEDy při tom mohou trvale svítit
příp. nesvítit nebo zablikat na 200 ms. Přiřazení optického zobrazení k chybám naleznete v následujícím
přehledu:
200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms

Popis

Chyba F1: Hlavní stykač Wallbox neotevírá.
Zelený LED bliká čtyřikrát za sebou, modrý LED
nesvítí, červený LED svítí trvale.

Zelený LED bliká třikrát za sebou, modrý LED
bliká následně jednou, červený LED svítí trvale.

Chyba F2: Firmware zjistil během iniciálního nebo
cyklického samotestu nepřípustný stav.

Řešení: V obou případech vypněte zásobování el. proudem a opět ho zapněte. Když se chyba nadále vyskytuje, odstavte Wallbox (viz „Odstavení a opětovné uvedení produktu do provozu.“ na straně 23) a
kontaktujte lokální technický servis smart.

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

Zelený a modrý LED střídavě blikají vždy dvakrát, červený LED svítí trvale.

Popis
Chyba F3: Interní modul chybného proudu DC ohlásil
chybný stejnosměrný proud.

Řešení: Když se chyba vyskytne poprvé, bude proces nabíjení přerušen na 30 sekund a následně automaticky znovu spuštěn. Pokud se chyba okamžitě vyskytne znovu, bude proces nabíjení definitivně
přerušen. Nový proces nabíjení je možný teprve po odpojení vozidla od Wallbox.
Vozidlo má možná elektrickou chybu v nabíjecím systému. Nenabíjejte vozidlo a kontaktujte okamžitě
kvalifikovanou odbornou dílnu. Respektujte k tomu pokyny v provozním návodu vozidla.
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200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms

Popis

Chyba F5: Tato chyba je relevantní pouze pro modely
s nabíjecí zásuvkou (A0009069306) a zobrazuje, že zástrčka nabíjecího kabelu Mode-3 nemohla být zabloModrý LED bliká čtyřikrát za sebou, zelený LED kována v nabíjecí zásuvce Wallbox.
nesvítí a červený LED svítí trvale.
Chyba F6: Tato chyba je relevantní pouze pro modely
s nabíjecí zásuvkou (A0009069306) a zobrazuje, že kóZelený LED bliká dvakrát, následně bliká modrý dování proudu nabíjecího kabelu Mode-3 je chybné.
LED dvakrát, červený LED svítí trvale.
Řešení: Wallbox spustí proces nabíjení po 60 sekundách automaticky znovu. Když se chyba nadále vyskytuje, překontrolujte usazení zástrčky v nabíjecí zásuvce příp. ji vytáhněte a znovu zastrčte. Když se
chyba nadále vyskytuje, překontrolujte samotný nabíjecí kabel Mode-3. Když kabel nevykazuje žádné
poškození, musí být Wallbox příp. vyměněn. Obraťte se k tomu účelu na lokální technický servis smart.

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

Modrý LED bliká dvakrát za sebou, zelený LED
nesvítí a červený LED svítí trvale.

Popis
Chyba F7: Vozidlo vyžaduje provoz nabíjení s větráním.

Řešení: Wallbox spustí proces nabíjení po 60 sekundách automaticky znovu. Když se chyba nadále vyskytuje, obraťte se prosím na lokální technický servis smart. Nabíjení vozidel, která vyžadují větrání
během procesu nabíjení, není možné se smart Wallbox.

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

Popis

Chyba F8: Byl zjištěn zkrat mezi Pilot kontaktem CP
a ochranným vodičem PE nebo je vadné komunikační
Zelený LED bliká dvakrát za sebou, modrý LED rozhraní vozidla.
nesvítí, červený LED svítí trvale.
Řešení: Wallbox spustí proces nabíjení po 60 sekundách automaticky znovu. Když se chyba nadále vyskytuje, překontrolujte nabíjecí kabel Mode-3. Když kabel nevykazuje žádné poškození, musí být překontrolováno vozidlo. Obraťte se k tomu účelu na kvalifikovanou odbornou dílnu.

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

Popis

Chyba F9: Modul kontroly proudu zjistil, že nabíjecí
Zelený LED bliká čtyřikrát za sebou, při čtvrtém proud překračuje nastavený maximální proud.
blikání také bliká modrý LED, červený LED svítí
trvale.
Řešení: Wallbox spustí proces nabíjení po 60 sekundách automaticky znovu. Když se chyba nadále vyskytuje, musí být překontrolován nabíjecí kabel Mode-3 nebo vozidlo. Obraťte se k tomu účelu na kvalifikovanou odbornou dílnu.

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

Popis

Chyba F10: Kontrola teploty zjistila uvnitř krytu tepZelený LED bliká čtyřikrát za sebou, při třetím a lotu vyšší než 80° Celsia.
čtvrtém blikání také bliká modrý LED, červený
LED svítí trvale.
Řešení: Kontrola teploty přeruší proces nabíjení.
>> Proces nabíjení se po10 minutách spustí znovu, když teplota v krytu poklesla pod 70° Celsia.
>> Proces nabíjení se okamžitě spustí znovu, když teplota v krytu poklesla pod 60° Celsia.
Když se chyba vyskytuje opakovaně nebo trvale, musí být zajištěno lepší větrání a/nebo stínění Wallbox na místě instalace. Když se chyba nadále vyskytuje, musí být překontrolováno vozidlo. Obraťte se k
tomu účelu na kvalifikovanou odbornou dílnu.

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

Popis

Chyba F16: Přenos dat k integrované kontrole proudu je narušen. Maximální nabíjecí proud bude během
Modrý a zelený LED svítí trvale, červený LED poruchy omezen na 10 A.
bliká dvakrát.
Řešení: Proces nabíjení je nadále možný, je však snížen nabíjecí výkon. Když se chyba vyskytuje opakovaně a trvale, odstavte Wallbox (viz „Odstavení a opětovné uvedení produktu do provozu.“ na straně
23) a kontaktujte lokální technický servis smart.
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200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms

Popis

Chyba F17: Kontrola teploty zjistila uvnitř krytu teplotu vyšší než 60° Celsia. Maximální nabíjecí proud
Modrý a zelený LED svítí trvale, červený LED bude omezen na 6 A.
bliká dvakrát.
Řešení: Proces nabíjení je nadále možný, je však snížen nabíjecí výkon. Když se chyba vyskytuje opakovaně nebo trvale, musí být zajištěno lepší větrání a/nebo stínění Wallbox na místě instalace. Když se
chyba nadále vyskytuje, musí být překontrolováno vozidlo. Obraťte se k tomu účelu na kvalifikovanou
odbornou dílnu.
POZOR!
Když Wallbox v provozu s vozidlem nadále příp. trvale signalizuje chybová hlášení, odstavte Wallbox (viz „Odstavení a opětovné uvedení produktu do provozu.“ na straně 23) a
kontaktujte lokální technický servis smart. Eventuálně musí být provedena oprava, dříve
než je opět možný proces nabíjení.

Mód Setup a mód testování.
Před-nastavení pro nabíjecí proud smart Wallbox (16 A) lze změnit přes interní otočný kódovací spínač v
módu Setup, když je přes instalaci v domě k dipozici nižší nebo vyšší nabíjecí proud. V žádném případě
nesmí být překročen jmenovitý proud uvedený na etiketě produktu.
Mód Setup.
Aby bylo možno provést nastavení přes otočný kódovací spínač, musíte vždy odstranit uvnitř umístěný
kryt elektroniky u Wallbox. Tento postup je popsán v krocích 7 a 8 na strana 11 v oddílu „Mechanická
instalace montážní desky.“.
NEBEZPEČÍ!
Po odstranění krytu elektroniky se může nebezpečné elektrické napětí vyskytovat
uvnitř krytu Wallbox a rovněž u konstrukčních dílů, kterých se můžete dotknout. Odpojte V KAŽDÉM PŘÍPADĚ nejdříve MCB a RCCB pro Wallbox ve vedení v domě, dříve než
budete pokračovat v módu Setup a módu testování.					
V každém případě respektujte 5 bezpečnostních pravidel:
1. Odpojení
2. Zajištění proti opětovnému zapnutí
3. Zjištění stavu bez napětí
4. Uzemnění a spojení nakrátko
5. Sousední díly pod napětím zakryjte nebo ohraďte
Jinak existuje nebezpečí těžkého úrazu až smrti zapříčiněné úderem elektrického proudu!
Na hlavní desce smart Wallbox se nachází dva otočné kódovací
spínače S1 a S3, které v normálním provozu musí být vždy nastaveny na polohu 0. Pro změnu maximálního nabíjecího proudu je
relevantní pouze spínač S1 (v pohledu vlevo ). Ponechávejte otočný kódovací spínač S3 stále v poloze 0.

S1

S3

Abyste změnili nastavení pro maximální nabíjecí proud Wallbox smart, postupujte následujícím způsobem:
Pracovní krok

Status LEDů

Poznámka

3. Odpojte zásobování proudem Wallbox
přes předřazené MCB a RCCB.

-

4. Odstraňte vnitřní kryt elektroniky.
Nastavte požadovanou hodnotu přes
otočný kódovací spínač S1 (viz tabulka na strana 19).

Zvolte na otočném kódovacím
spínači S1 polohu pro požadovanou intenzitu proudu. Ponechte
otočný kódovací spínač S3 v poloze 0.

5. Namontujte vnitřní kryt elektroniky. Zavřete a zablokujte dveře krytu.
Připojte zásobování proudem Wallbox
přes předřazené MCB a RCCB.

Wallbox je nyní spuštěn v módu
Setup a načte nastavení obou
otočných kódovacích spínačů.

6. Wallbox bude nyní spuštěn v módu cca 10
Setup.
sekund

Když byla nastavení po cca 10 s
úspěšně zapsána do paměti, svítí
všechny LEDy.

7. Vypojte zásobování proudem Wallbox
přes předřazené MCB a RCCB.
8. Odstraňte vnitřní kryt elektroniky.
Nastavte otočný kódovací spínač S1 na
polohu 0, 1 nebo F.
9. Namontujte vnitřní kryt elektroniky. Zavřete a zablokujte dveře krytu.
Připojte zásobování proudem Wallbox
přes předřazené MCB a RCCB.

Zajistěte, aby otočný kódovací
spínač S3 byl nadále nastaven
na polohu 0.
Wallbox načte během inicializace nová nastavení z paměti a
pracuje potom v normálním provozu (viz strana 13 a násled.).

Za určitých okolností může při změně před-nastavené intenzity proudu dojít k chybě, která je signalizována přes kontrolky LED, poté co jste opět zapnuli zásobování el. proudem u Wallbox v kroku 3:
Popis chyb

Status LEDů

>> Nastavení nemohla být zapsána do paměti.
>> Wallbox byl nastaven na intenzitu proudu, která není přípustná pro tuto
variantu. Před-nastavená intenzita proudu proto nebude změněna.
V obou případech pokračujte krokem 6, aby byl Wallbox následně opět spuštěn v normálním provozu.
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Mód testování
Pro uvedení do provozu a pozdější provoz můžete nastavení smart Wallbox překontrolovat v módu testování, když není k dispozici žádné vozidlo. Postupujte k tomu účelu následovně:
Pracovní krok

Status LEDů

Poznámka

1. Odpojte zásobování proudem Wallbox
přes předřazené MCB a RCCB.

-

2. Odstraňte vnitřní kryt elektroniky.
Nastavte otočný kódovací spínač S1
na polohu 2, 4 nebo E (viz tabulka na
následující straně).

Ponechte otočný kódovací spínač
S3 v poloze 0.

3. Namontujte vnitřní kryt elektroniky. Zavřete a zablokujte dveře krytu.
Připojte zásobování proudem Wallbox
přes předřazené MCB a RCCB.

-

4. Wallbox bude nyní spuštěn v módu
testování.

-

NEBEZPEČÍ!
V módu testování jsou na nabíjecích kontaktech Wallbox nebezpečná elektrická napětí,
která mohou představovat nebezpečí ohrožení života a smrt. V žádném případě se nedotýkejte těchto kontaktů a buďte velmi obezřetní při následujících akcích. Jinak existuje
nebezpečí těžkých úrazů až smrti od úderu elektrickým proudem!
Pracovní krok

Status LEDů

5. V módu testování můžete nyní provádět měření napětí u fází nabíjecí
zásuvky (A0009069306) příp. nabíjecí
zástrčky (A0009069206). Kromě toho je cca 10
možné měření signálu u CP kontaktu minut
(proti PE), frekvence a také poměru
doby trvání (tast).
6. Abyste ukončili mód testování, vypojte zásobování proudem Wallbox přes
předřazené MCB a RCCB.
7. Odstraňte vnitřní kryt elektroniky.
Nastavte otočný kódovací spínač S1 na
polohu 0, 1 nebo F.
8. Namontujte vnitřní kryt elektroniky. Zavřete a zablokujte dveře krytu.
Připojte zásobování proudem Wallbox
přes předřazené MCB a RCCB.

Poznámka

Blikající LEDy signalizují, že je
Wallbox zapnutý a že je u nabíjecích kontaktů napětí. Buďte prosím proto mimořádně obezřetní!
Po asi 10 minutách bude napětí
automaticky odpojeno (všechny
LEDy svítí).
Zajistěte, aby otočný kódovací
spínač S3 byl nadále nastaven
na polohu 0.
Wallbox načte během inicializace nastavení z paměti a pracuje
potom v normálním provozu.

Nastavení pro otočný kódovací spínač S1 a S3.
Přes levý otočný kódovací spínač S1 lze provádět následující nastavení:
Poloha

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
B
C
D
E
F

Popis funkce

Vysvětlení

Normální provoz
žádná funkce

Nastavení pro normální nabíjecí provoz
Měření napětí v el.síti (stykač zapnutý) a také komunikace
Mód testování
(CP) u nabíjecích kontaktů je možné, aby bylo možno zkontrolovat funkci bez vozidla
Zadání ID zařízení přes otočný kódovací spínač S3 je možné
Nastavení ID zařízení
(viz následující strana)
Mód testování
viz poloha 2
8A
10 A
13 A
16 A
Nastavení maximálního nabí20 A
jecího proudu
30 A
32 A
64 A
Vrácení zpět na nastavení ze závodu (16 A)
Mód testování
viz poloha 2
Normální provoz
Nastavení pro normální nabíjecí provoz

Přes pravý otočný kódovací spínač S3 lze provádět následující nastavení:
Poloha

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
B
C
D
E
F

Popis funkce

Vysvětlení

Normální provoz
0x01
0x02
0x03
0x04
0x05
0x06
0x07
0x08
0x09
0x0A
0x0B
0x0C
0x0D
0x0E
0x0F

Nastavení pro normální provoz a provoz testování

Když je otočný kódovací spínač S1 nastaven na polohu 3
(viz nahoře), můžete Wallbox přes polohy spínače S3 přiřadit jiné ID zařízení. Změna ID zařízení je určena pro budoucí použití a aktuálně nemá žádný účinek na provoz.
Proto se doporučuje, neprovádět žádnou změnu a otočný
kódovací spínač S3 zásadně ponechat v poloze 0.
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Odstavení a opětovné uvedení produktu do provozu.
V případě potřeby můžete Wallbox uvést mimo provoz (odstavit). K odstavení Wallbox postupuje následovně:
1. Vypněte externí RCCB (přerušeno spojení Wallbox k síti el. proudu).
2. Vypněte také ještě předřazený MCB.
3. Vždy respektujte 5 bezpečnostních pravidel:
Nyní nelze s Wallbox provádět žádný proces nabíjení a v případě potřeby ho lze demontovat.
K opětovnému uvedení Wallbox do provozu v pozdější době, postupujte následovně:
1. Zapněte předřazený MCB.
2. Zapněte také ještě externí RCCB (opět obnoveno spojení Wallbox k síti el. proudu).
Když je smart Wallbox opět připojen k síti el. proudu, začne s procesem inicializace: Jak je popsáno v
oddílu „Elektrické uvedení do provozu.“ na straně 14 lze vozidlo připojit pro proces nabíjení.

Zaslání Vašeho Wallbox zpět.
Pokud Wallbox během instalace nebo v následném provozu stále vydává chybová hlášení nebo řádně
nefunguje, kontaktujte lokální technický servis smart. Pokud chybu i nadále nelze odstranit, musí být
provedena oprava. K tomu účelu musíte Váš Wallbox odstavit z provozu, demontovat a zaslat k opravě
přes technický servis smart.
K zásilce s Wallbox je nutné přiložit vyplněný dokument „Checklist for returns“. Dbejte na to, aby veškeré údaje v dokumentu byly správně a kompletně vyplněny a aby byl dokument podepsán zákazníkem a
také instalačním technikem. Jinak nelze opravu provést.
Dokument „Checklist for returns“ naleznete na webové stránce www.yourwallbox.de pod následujícím
odkazem: www.yourwallbox.de/RMA-document

‡‡Dodatek.
Technické údaje.
Varianta

A0009069206

Předpisy
Připojení k síti

A0009069306
podle IEC 61851-1 / 61439-7

pro přívodní vedení až do max. 5 x 16 mm²

Jmenovité napětí
Jmenovitý proud

230 / 400 V
16 A, 3-fázový

32 A, 3-fázový

Jmenovitá frekvence
Nabíjecí výkon max.
Nabíjecí odběr
Ochranná zařízení zapojení
Řízení / parametrizace

50 Hz
11 kW

22 kW

Nabíjecí kabel typ 2, cca 6 m

Nabíjecí zásuvka typ 2

elektronické rozeznání DC chybného proudu DC-RCM, IΔn d.c. ≥ 6 mA
interní rozhraní RS485 (není žádný přístup uživatelem / instalačním technikem)

Teplota okolního prostředí v provozu

-30 až 50°C

Teplota skladování

-30 až 85°C

Vlhkost vzduchu, relativní

5 až 95% (nekondenzující)

Třída ochrany

I

Kategorie přepětí

III

Stupeň znečištění

3

Způsob ochrany - kryt

IP54

IP44

Rázová pevnost

IK08

Rozměry vč. montážní desky

492 x 400 x 194 mm (v x š x hl)

Rozměry bez montážní desky

492 x 400 x 162 mm (v x š x hl)

Rozměry montážní desky
Maximální výška pro namontování

477.9 x 376.4 x 32 mm (v x š x hl)
≤ 2.000 m NHN (nad hladinou moře)

Hmotnost na jednotku vč. montážní
desky

cca 14 kg

cca 5.7 kg

Hmotnost na jednotku bez montážní
desky

cca 13 kg

cca 4.7 kg
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Rozměrové výkresy a rozměry.
smart Wallbox se dodává kompletně namontovaný a překontrolovaný. Veškeré rozměry a rovněž montážní body jsou uvedeny v následujících rozměrových výkresech.
Montážní deska.
194

394

33

Pohled ze shora a ze strany (veškeré údaje v mm)

478

134

492

376

143

Wallbox s nabíjecí zásuvkou.
Pohled ze shora a ze strany (veškeré údaje v mm)

134

492

194

400

Wallbox s integrovaným nabíjecím kabelem.
Pohled ze shora a ze strany (veškeré údaje v mm)
194

134

492

394

143

400

194

Osazení kontaktů typ1/typ2.
PE
CP

PP

L2/N

492

L1

N

CP

CS

134

L1

L3

L2
Typ 2

PE

PE
Typ 1
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Směrnice & normy.
smart Wallbox splňuje následující normy a třídy ochrany:
Všeobecné směrnice.
Směrnice

Vysvětlení

2014/30/EU

Směrnice o elektromagnetické slučitelnosti

2011/65/EU

Směrnice RoHS 2

2012/19/EU

Směrnice WEEE (o odpadních elektrických a elektronických zařízeních)

2014/35/EU

Směrnice pro nízké napětí

ElektroG

Zákon o elektrických a elektronických zařízeních

Normy k bezpečnosti zařízení.
Norma

Vysvětlení

IEC 61851-1 Ed 2.0:2010

Konduktivní nabíjecí systémy pro elektro vozidla – díl 1: Všeobecné
požadavky

IEC/TS 61439-7:2014

Díl 7: Kombinace spínacích zařízení pro určité použití jako přístavy
motorových člunů, kempy, tržiště, nabíjecí stanice pro elektro vozidla

DIN EN 61851-1: 2012-01

Konduktivní nabíjecí systémy pro elektro vozidla – díl 1: Všeobecné
požadavky

E DIN EN 61851-22:2011-04

Konduktivní nabíjecí systémy pro elektro vozidla – díl 22: Střídavý
proud - nabíjecí stanice pro elektro vozidla

HD 60364-7-722:2012

Zřizování nízkonapěťových zařízení – díl 7-722: Zásobování el. proudem u elektro vozidel

Třídy ochrany & způsoby ochrany.
Třída ochrany /
způsob ochrany

Vysvětlení

Zařízení odpovídá třídě ochrany 1.
IP 44

Způsob ochrany zařízení: Ochrana proti pronikání pevných cizích částic s průměrem větším než 1 mm a proti stříkající vodě (varianta: A0009069306).

IP 54

Způsob ochrany zařízení: Ochrana proti dotyku, prachu ve škodlivém množství a
stříkající vodě (varianta: A0009069206)

Označení CE a prohlášení o shodě.
smart Wallbox nese označení CE. Příslušné prohlášení o shodě je v elektronické formě k
dispozici ke stažení na www.yourwallbox.de .

Slovník & definice.
Následně jsou vysvětleny důležité zkratky, které jsou používány v tomto návodu.
Zkratka

Vysvětlení

Význam

Direct Current

Stejnosměrný proud

Direct Current Residual
Current Monitor

Kontrolní zařízení ke hlášení chybných proudů u stejnosměrného proudu

LED

Light Emitting Diode

Světelná dioda

MCB

Miniature Circuit Breaker

Ochranný spínač vedení

RCCB

Residual Current operated
Circuit-Breaker

Ochranný spínač chybného proudu (FI spínač)

DC
DC-RCM

Značky zboží.
Veškeré uvnitř příručky uvedené a příp. třetími osobami chráněné obchodní značky a značky zboží
neomezeně podléhají ustanovením právě platného práva o značení a vlastnickým právům příslušných
zaregistrovaných vlastníků.
Veškeré zde označené značky zboží, obchodní názvy nebo firemní názvy jsou nebo mohou být značky
zboží nebo registrované značky zboží jejich příslušných vlastníků. Veškerá práva, která zde nejsou výslovně poskytnuta, jsou vyhrazena.
Z chybění explicitního označení značek zboží použitých v této příručce nelze vyvodit, že název je volný
bez práv třetích osob.

Autorské právo & copyright.
Copyright © 2017
Verze 1.1, SMART-IM-Wallbox-2017-03-06
Všechna práva vyhrazena.
Veškeré údaje v tomto návodu mohou být změněny bez předchozího oznámení a nepředstavují žádné
závazky stranám výrobce.
Veškerá zobrazení v tomto návodu se mohou lišit od dodaného produktu a nepředstavují žádné závazky
stranám výrobce.
Výrobce nepřebírá žádnou zodpovědnost za ztráty a/nebo škody, které se vyskytnou z důvodu údajů
nebo případných chybných informací v tomto návodu.
Tato příručka nesmí být bez výslovného, písemného povolení výrobce reprodukována ani celá ani její
části, ukládána na elektronické médium nebo v jiné formě přenášena elektronicky, elektricky, mechanicky, opticky, chemicky, pomocí fotokopií nebo audio nahrávky.
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Pokyny k likvidaci.
K zachování a ochraně životního prostředí, k zabránění znečištění životního prostředí
a aby se zlepšilo opětovné zhodnocování surovin (recyklace), byla evropskou komisí
vydána směrnice (směrnice WEEE 2002/96/ES a EAG-VO), podle které elektrická a elektronická zařízení jsou výrobcem vzata zpět, aby byla dána k řádné likvidaci nebo k
opětovnému zhodnocení.
Přístroje, které jsou označeny tímto symbolem, nesmějí proto být v Evropské unii likvidovány v netříděném domovním odpadu: Informujte se prosím u Vašich lokálních
úřadů o řádné likvidaci.
Materiály je třeba dát k opětovnému zhodnocení podle jejich označení. Opětovným
zhodnocením, zhodnocením materiálů nebo jinými formami zhodnocení starých přístrojů, významně přispějete k ochraně našeho životního prostředí.

Mains Connection Schemes.
Country
Albania
Argentina
Australia
Azerbaijan
Bahrain

Local frequency
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz

Brazil

60 Hz

Cayman Islands
Chile

60 Hz
50 Hz

China

50 Hz

Colombia
Eurasian Customs
Union (Belarus,
Kazakhstan, Russia)
French Polynesia
(Tahiti)
Hong Kong

60 Hz

India

50 Hz

Indonesia

50 Hz

Israel
Jamaica
Japan
Jordan
Kuwait
Laos
Lebanon
Malaysia
Macedonia
New Zealand

Local voltage
Phase L1 Phase L2 Phase L3 Neutral
(domestic applications)
230 / 400 V
L1
L2
L3
N
220 / 380 V
L1
L2
L3
N
230 / 400 V
L1
N
230 / 400 V
L1
L2
L3
N
230 / 400 V
L1
L2
L3
N
110 / 220 V
L1
L2
220 / 400 V
L1
N
127 / 220 V
L1
L2
220 / 380 V
L1
L2
L3
N
120 / 240 V
L1
L2
220 / 380 V
L1
L2
L3
N
127 / 220 V
L1
L2
220 / 380 V
L1
L2
L3
N
110 / 220 V
L1
L2

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

230 / 400 V

L1

60 Hz

220 V

L1

50 Hz

220 / 380 V
220 / 380 V
230 / 400 V
240 / 415 V
127 / 220 V
220 / 380 V
230 / 400 V
110 / 220 V
200 V
220 / 380 V
240 / 415 V
230 / 400 V
220 / 380 V
240 / 415 V
230 / 400 V
230 / 400 V
220 / 380 V
240 / 415 V
230 / 400 V
220 V
240 / 415 V
127 / 220 V
220 / 380 V
240 / 415 V
230 / 400 V
220 / 380 V
230 / 400 V
110 / 220 V
220 / 440 V

L1

L2

L3

N

x

L1

L2

L3

N

x

50 Hz
50 Hz
50 / 60 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz

Oman

50 Hz

Pakistan
Panama
Qatar

50 Hz
60 Hz
50 Hz

Saudi Arabia

60 Hz

Singapore
South Africa
South Korea
Sri Lanka

50 Hz
50 Hz
60 Hz
50 Hz

Taiwan

60 Hz

L3

x
x

50 Hz

L1
L1
L1
L1
L1
L1
L1
L1
L1
L1
L1
L1

L2

1-ph 3-ph

N
N

L2
L2

L2
L2
L2
L2
L2
L2

L3
L3

L3
L3
L3
L3
L3
L3

L2
N
N
L2
L2
N
N
N
N
N
N
N

L1

L2

L3

N

L1
L1
L1
L1
L1
L1
L1
L1
L1
L1
L1

L2

L3

N
L2
N
L2
N
N
N
N
N
L2
N

L2

L3

L2

L3

L2

L3

x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
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Country

Local frequency

Thailand
Ukraine

50 Hz
50 Hz

United Arab Emirates

50 Hz

Vietnam

50 Hz

Region

Country

Europe
(without Norway and UK)

Local frequency
50 Hz

Norway

50 Hz

UK

50 Hz

Local voltage
Phase L1 Phase L2 Phase L3 Neutral
(domestic applications)
220 / 380 V
L1
L2
L3
N
230 / 400 V
L1
L2
L3
N
220 / 380 V
L1
L2
L3
N
240 / 415 V
127 / 220 V
L1
L2
220 / 380 V
L1
L2
L3
N

Local voltage
Phase L1 Phase L2 Phase L3 Neutral
(domestic applications)
L1
N
230 / 400 V
L1
L2
L3
N
110 V
L1
N
230 / 400 V
L1
L2
L3
N
240 / 415 V
L1
N

1-ph 3-ph
x
x
x
x
x

1-ph 3-ph
x
x
x
x
x

Po uveřejnění tohoto instalačního návodu mohly být výrobcem na produktu provedeny nepatrné technické změny. To může příp. také vést k nepatrné odlišnosti ve vnějším
vzhledu. Případně se vyskytující barevné rozdíly jsou důsledkem tiskového procesu.
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