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 ‡ Vigtige oplysninger.

Forord.
Denne vejledning beskriver den mekaniske og elektriske installation af smart wallboxen. De arbejdstrin, 
der er beskrevet i denne vejledning, må kun udføres af kvalificerede fagfolk (mekanisk installation), 
eller af en kvalificeret, autoriseret elektriker (elektrisk installation), der på baggrund af deres faglige 
uddannelse, viden, erfaring og kendskab til relevante standarder kan vurdere og udføre de arbejdstrin, 
der er beskrevet i installationsvejledningen og genkende eventuelle risici.

smart wallbox-varianterne kan identificeres entydigt på produktetiketterne på wallboxen: Disse eti-
ketter bærer smart artikelnummeret (undersiden udvendigt) og ABL-produktnummeret (elektronikaf-
skærmningen indvendigt), men er hvad angår de tekniske oplysninger dog identiske. Kontroller under 
alle omstændigheder før installationen, at den foreliggende variant også beskrives i denne installati-
onsvejledning!

I denne vejledning beskrives følgende wallbox-varianter:

smart artikelnummeret ABL produktnummeret
A0009069206 3W11S1
A0009069306 3W22S2

Om denne vejledning.
Den foreliggende vejledning medfølger til smart wallboxen og dokumenterer de trin og indstillinger, der 
er nødvendige til installation og ibrugtagning af wallboxen og til fejlafhjælpning under brugen. Derfor 
er bestemte tekstafsnit formateret specielt i denne vejledning for at give mulighed for en så hurtig og 
overskuelig orientering som muligt. 

 > Beskrivelser, der angiver forskellige ækvivalente valgmuligheder (som i dette tilfælde), er markeret 
som punktliste.

 > Beskrivelser, der beskriver udførelsen af en funktion, angives numerisk og definerer derfor de en-
kelte arbejdstrins rækkefølge.

Læs under alle omstændigheder denne vejledning grundigt igennem og følg især alle henvisninger til 
sikkerhed, der er angivet i denne vejledning.

Alle mål i denne vejledning er angivet i millimeter. Hvis det er nødvendigt, er den pågældende målestok 
også angivet ved forskellige illustrationer.

Bemærk, at alle produktets tekniske data, specifikationer og design kan blive ændret uden varsel.

Sikkerhedsanvisninger i denne vejledning. 
Advarsler og sikkerhedsforanstaltninger i denne vejledning, der er markeret som nedenfor, skal især 
overholdes. Symbolerne har følgende betydning:

FARE!  
Afsnit, der er markeret med dette symbol, henviser til elektriske spændinger, der udgør en 
risiko for liv og legeme: En overtrædelse kan medføre alvorlige kvæstelser og død. Handlin-
ger, der er markeret med dette symbol, må under ingen omstændigheder udføres.
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FORSIGTIG!  
Afsnit, der er markeret med dette symbol, henviser til andre risici, der kan medføre skader 
på selve apparatet, eller på andre elektriske forbrugere. Handlinger, der er markeret med 
dette symbol, skal udføres med særlig opmærksomhed.

BEMÆRK!  
Afsnit, der er markeret med dette symbol, henviser til andre vigtige informationer og sær-
lige forhold, der er nødvendige for en pålidelig drift. Handlinger, der er markeret med dette 
symbol, skal udføres efter behov.

Sikkerhedsanvisninger på apparatet.
På mærkaten på højre side af huset og på den indvendige elektronikafskærmning i wallboxen er der 
anbragt yderligere sikkerheds- og driftsanvisninger. Disse symboler har følgende betydning:

VIGTIGT!  
Læs under alle omstændigheder først betjeningsvejledningen, der medfølger til smart wal-
lboxen, især før du åbner dækslet på wallboxens hus.

VIGTIGT!  
Læs under alle omstændigheder først installationsvejledningen (dette dokument), før du 
fjerner elektronikafskærmningen inden i wallboxen.

VIGTIGT!  
Når huset er åbnet kan der være farlige elektriske spændinger inden i wallboxen og på kom-
ponenter, du kan røre ved.

Generelle sikkerhedsanvisninger.
Overhold følgende punkter:

 > Læs denne vejledning omhyggeligt igennem.

 > Overhold alle advarsler.

 > Følg alle anvisninger.

 > smart wallboxen fås i forskellige versioner i forskellige lande. Kontroller ved hjælp af mærkningen 
på typeskiltet på undersiden af wallboxen, om wallboxen er godkendt til installation og brug i dit 
land.

 > Wallboxen skal installeres af en kvalificeret elektriker, tilsluttes under hensyntagen til de lokale 
forskrifter og bestemmelser, og derefter godkendes til brug.

 > Der er ingen fejlstrømsafbryder (RCCB) i wallboxen. Den skal forefindes i den eksisterende installati-
on og udelukkende være til wallboxens forsyningsledning. Alle smart wallbox-varianter, der er be-
skrevet i dette dokument, har en integreret DC-fejlstrømsdetektering, derfor er en RCCB med en ud-
løserkarakteristik af type A principielt tilstrækkelig. Landespecifikke og lokale forskrifter skal dog 
altid overholdes. De kan foreskrive en RCCB med en anden udløserkarakteristik (for eksempel type B).

 > Under eller efter installationen skal der være en minimumsafstand på 50 cm til wallboxen på alle 
sider.
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 > Anvend kun tilbehør, som anbefales og tilbydes af producenten.

 > Installer ikke denne wallbox i umiddelbar nærhed af rindende vand eller vandstråler: smart wall-
boxen er dog iht. IP54 (model A0009069206) hhv. IP44 (model A0009069306) beskyttet tilstrækkeligt 
mod stænk og vandsprøjt.

 > Wallboxen må ikke installeres i områder, som er truet af oversvømmelse.

 > Wallboxen må ikke installeres i eksplosionsfarlige omgivelser (EX-områder).

 > Wallboxen må ikke klæbes til eller dækkes til med andre genstande eller materialer for at sikre, at 
der til enhver tid er en tilstrækkelig luftcirkulation.

 > Der må hverken stilles væske, genstande, eller beholdere, der indeholder væske, på huset.

 > Bemærk, at en ekstra overspændingsbeskyttelse kan være påkrævet, afhængigt af den tilsluttede bil 
og/eller af nationale forskrifter.

 > Bemærk, at en anden udløserkarakteristik (for eksempel type B) for den forudinstallerede fejlstrøms-
afbryder (FI-afbryder, efterfølgende benævnt RCCB, kan være påkrævet i nogle lande, se også ”Ord-
liste & definitioner.” på side 28). Kontakt i dette tilfælde den lokale tekniske serviceafdeling hos 
smart.

 > Bemærk, at brugen af en radiosender i umiddelbar nærhed af wallboxen (< 20 cm) kan medføre funk-
tionsforstyrrelser og skal derfor undgås. 

 > Dette apparat er ikke bestemt til at blive brugt af personer (herunder børn) med begrænsede fysi-
ske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og/eller viden, medmindre de er under 
opsyn af en person, der er ansvarlig for sikkerheden, eller af denne person har fået anvisninger i, 
hvordan apparatet skal bruges.

 > Børn skal være under opsyn, så de ikke leger med apparatet.

 > Bemærk, at Wallboxen må installeres og bruges i en højde på maks. 2.000 meter over normal nul.



Generelle produktoplysninger.
Den foreliggende smart wallbox svarer til det aktuelle tekniske niveau og opfylder alle eksisterende 
sikkerhedstekniske forskrifter, direktiver og standarder. Sikkerhedsanvisningerne i denne vejledning 
er beregnet til at sikre en korrekt og sikker installation til efterfølgende brug. Hvis sikkerhedsanvis-
ningerne og anvisningerne i denne vejledning tilsidesættes eller ikke overholdes, kan dette medføre 
elektrisk stød, brand, alvorlige kvæstelser og/eller død.

smart wallboxen skal installeres af en kvalificeret elektriker, tilsluttes under hensyntagen til de lokale 
forskrifter og bestemmelser, og derefter godkendes til brug. 

Driftsforstyrrelser, der påvirker personers, den tilsluttede bils eller selve apparatets sikkerhed, må kun 
afhjælpes af en autoriseret elektriker.

Hvis der opstår funktionsfejl på wallboxen, bedes du først læse afsnittene ”Fejlfinding og løsninger.” 
på side 15. Hvis fejlen eller driftsforstyrrelsen opstår gentagne gange og fortsat ikke kan afhjælpes, 
bedes du kontakt den lokale tekniske serviceafdeling hos smart. 

Kontakt under alle omstændigheder den lokale tekniske serviceafdeling hos smart, hvis:

 > huset er beskadiget mekanisk, 

 > husets dæksel er fjernet, eller ikke længere kan lukkes eller låses,

 > apparatet ikke længere er tilstrækkeligt beskyttet mod stænk og/eller fremmedlegemer,

 > ladestikdåsen eller det eksterne ladekabel er beskadiget funktionelt eller synligt,

 > wallboxen ikke fungerer korrekt, eller på anden måde er beskadiget.

FARE!  
Hvis du konstaterer skader på huset, eller på ladestikdåsen hhv. ladekablet, skal installa-
tionen af wallboxen omgående afbrydes, eller den allerede installerede wallbox skal tages 
ud af drift ved hjælp af de(n) forudinstallerede effektafbrydere (efterfølgende benævnt 
MCB, se også ”Ordliste & definitioner.” på side 28) og RCCB'en i boliginstallationen: Yder-
ligere brug af wallboxen er i dette tilfælde ikke tilladt! Kontakt den lokale tekniske ser-
viceafdeling hos smart!

Henvisninger til installationen.
Læs og følg følgende anvisninger til installation af smart wallboxen:

 > Dette apparat skal altid være forbundet med strømforsyningens beskyttelsesleder. Beskyttelsesle-
deren forbindes og kontrolleres af installatøren. Ændringer efter installationen må kun udføres af 
en kvalificeret elektriker.

 > Overhold altid de lokale, gældende sikkerhedsforskrifter i det land, hvor du bruger wallboxen.

 > For at fungere korrekt, skal tilførselsledningen til wallboxen sikres med egnede MCB'er og RCCB'er i 
boliginstallationen.

 > For at afbryde strømforsyningen til wallboxen fuldstændigt, skal tilførselsledningen altid afbrydes 
med de forudinstallerede MCB'er og RCCB'er.

 > Kontroller, at apparatets mærkespænding og -strøm er i overensstemmelse med specifikationerne 
for det lokale lysnet og at mærkekapaciteten ikke overskrides under opladningen. 



smart Wallbox   Vigtige oplysninger  5 

 > Wallboxen må ikke installeres i områder, hvor personer ofte færdes. Undgå især at installere wall-
boxen langs med passager og markerede flugtveje. 

 > Monter aldrig wallboxen hvor der er trange pladsforhold. Især skal det sikres, at bilen er parkeret i 
en passende afstand til wallboxen under opladningen og at den kan tilsluttes uden at stramme lade-
kablet. Afstanden mellem bilen og wallboxen skal være min. 50 cm til maks. 5 m. Der kan, afhængigt 
af wallbox-varianten (ladekablets længde) og de lokale forhold, afviges fra denne anbefaling.

 > Du må under ingen omstændigheder ændre huset, eller wallboxens indvendige ledningsnet. I mod-
sat fald er der en sikkerhedsrisiko, garantibestemmelserne overtrædes og kan medføre, at garantien 
bortfalder med omgående virkning.



 ‡ Forberedelse, installation og 
ibrugtagning.

Produktpræsentation.
smart wallbox-varianterne fremstilles fuldstændigt i Tyskland og opfylder til enhver tid gældende for-
skrifter og standarder om opladning af elbiler iht. standard IEC 61851-1, mode 3 i hele Europa - læs også 
afsnittet ”Direktiver & standarder.” på side 27. Efter behov kan brugeren vælge mellem varianter med 
ladestikdåse eller med et fast forbundet ladekabel, der er konstrueret til privat eller halvoffentlig brug.

Vi lægger maksimal vægt på, at alle vores produkter er sikre at bruge. Derfor har din wallbox en integre-
ret DC-fejlstrømsdetektering, der sikrer, at forudinstallerede RCCB'er fungerer korrekt ved jævnstrøm-
sfejl, der forårsages af bilen.

Til dagligt er wallboxen særdeles nem at betjene: De aktuelle driftstilstande er til enhver tid nemme at 
aflæse ved hjælp af de tre LED-indikatorer på forsiden af wallboxen. Hvis der skulle opstå en funkti-
onsfejl, kan du aflæse årsagen ved hjælp af en specifik LED-fejlkode, uden at skulle åbne huset. Efter 
en fagmand har taget smart wallboxen i brug, er den til enhver tid klar til opladning, som skal frigives 
særskilt med den integrerede nøglekontakt. 

Udpakning og pakkens indhold.
smart wallboxen leveres med forskellige tilbehørsdele, der er nødvendigt til installationen og for at 
wallboxen kan fungere korrekt. Kontroller derfor (evt. sammen med kunden) direkte efter udpakningen, 
at følgende komponenter er leveret:

Komponenter Mængde Beskrivelse

Wallbox 1
Ladestation, der består af et kunststofhus med et aflåseligt dæksel og 
en særskilt monteringsplade

Introduktionsvejled-
ning

1 Kort vejledning inklusiv sikkerhedsanvisninger i trykt format

Monteringssæt 1
Skruesæt til vægmontering, der består af 2 x 4 skruer og passende 
dyvler, trekantnøgle, nøgle til nøglekontakt (2 stk.), kabelaflastning 
inkl. skruer (2 stk.), propper til åbninger bag på huset (3 stk.)

Kontakt omgående deres lokale forhandler, hvis en eller flere af ovennævnte dele mangler efter udpak-
ningen:
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Identifikation af produktvarianter.
smart wallboxen fås i flere varianter, der er optimeret mekanisk og elektrisk til forskellige anvendel-
sesprofiler. 

På undersiden af wallboxen findes produktetiketten med det spe-
cifikke smart artikelnummer for wallboxen. Til identifikation er 
især modelbetegnelsen (A000 906 XX XX) og de værdier for lysnet-
tilslutning (netspænding, -strøm, -frekvens), der er angivet ne-
denunder, relevante.

Når du åbner husets dæksel til installationen, findes der et yderli-
gere typeskilt i det nederste område ved elektronikafskærmningen 
bagved, der alternativt viser ABL-produktnummeret.

Kontroller under alle omstændigheder før installationen ved hjælp 
af smart artikelnummeret eller ABL-produktnummeret, at instal-
lationen den foreliggende variant af wallboxen også er beskrevet i 
dette dokument. 

Du finder en liste over wallbox-varianter, der er beskrevet i dette dokument og indplaceringen mellem 
smart artikelnummeret og ABL-produktnummeret i følgende tabel.

smart 
artikelnummeret 

ABL  
produktnummeret

Lysnettilslutning Variant

A0009069206 3W11S1
230 / 400 V   
50 Hz 16 A

Fast forbundet ladekabel iht. IEC 62196-2 type 
2, ca. 6 m, ladeeffekt 11 kW

A0009069306 3W22S2
230 / 400 V   
50 Hz 32 A

Integreret ladestikdåse iht. IEC 62196-2 type 2 
til valgfrit mode-3-ladekabel, ladeeffekt 22 kW

VIGTIGT!  
Informationer og tekniske specifikationer i denne vejledning relaterer udelukkende til de 
varianter, der er nævnt i denne vejledning, og må ikke overføres til andre wallbox-model-
ler: Disse varianter leveres i givet fald med specifikke vejledninger.    
Hvis den foreliggende variant af wallboxen ikke er beskrevet i denne vejledning, bedes du 
kontakte den lokale tekniske serviceafdeling hos smart: Installer under ingen omstændig-
heder wallboxen, ellers kan dette medføre, at wallboxen bliver beskadiget, kvæstelser og/
eller død.

3W22S200001



Generelle krav til monteringsstedet.
smart wallboxen er et elektroteknisk apparat og derfor skal bestemte krav til installation inden- og 
udendørs overholdes. Ved valg af monteringssted, skal du overholde følgende punkter:

 > Overhold alle lokale forskrifter om elinstallationer, om forebyggelse af brande og om forebyggelse 
af ulykker.

 > Wallboxen skal monteres således, at den let tilgængeligt kan betjenes af dertil berettigede personer.

 > Derudover skal der tages højde for en parkeringsplads foran wallboxen, så bilen til enhver tid er let 
tilgængelig med det integrerede eller eksterne ladekabel.

 > Det anbefales at montere wallboxen i en afstand på 120 til 140 cm fra gulvet 
til husets underkant: Denne anbefaling kan, afhængigt af de lokale forhold, 
også ændres opad eller nedad. På monteringsstedet skal der være en til-
strækkelig luftcirkulation, så wallboxen bliver afkølet under opladningen: 
Overhold altid de tilladte driftstemperaturer (se ”Tekniske data.” på side 
24).

 > Monteringsfladens underlag skal være plant og have en tilstrækkelig styrke 
til montering af wallboxen.

 > Den nødvendige monteringsflade til wallboxen er mindst 512 x 429 mm (H x 
B). Hele monteringspladen til wallboxen skal dække monteringsfladen. 

 > For at wallboxen er sikker i drift, skal en minimumsafstand på 50 cm på alle 
sider omkring huset overholdes. 

 > Principielt er wallboxen konstrueret til brug ved høje omgivelsestempera-
turer. I hvert tilfælde skal det dog sikres, at den maks. tilladte driftstempe-
ratur ikke overskrides på grund af eksterne påvirkninger, som direkte sollys 
og lign.

 > Wallboxen opfylder kravene til udendørs montering. For at minimere snavs 
på grund af vind og vejr, anbefales det at montere wallboxen udendørs på overdækkede steder.

Krav til den elektriske tilførsel.
Følgende krav til den elektrotekniske tilslutning af smart wallboxen skal altid opfyldes:

 > Alle krav til opførelse af lavspændingssystemer er iht. IEC 60364-1 og IEC 60364-5-52 er gældende.

 > Model A0009069206 og A0009069306 er beregnet til en netspænding på 230 V (fase 0) eller 400 V (fa-
se-fase) 50 Hz. 

 > På installationsstedet skal der iht. HD 60364-7-722:2012 (se også ”Direktiver & standarder.” på side 
27) være en tilstrækkeligt dimensioneret tilslutning til lysnettet: Denne tilslutning skal udeluk-
kende være beregnet til wallboxen og må ikke forsyne andre elektriske forbrugere.

 > I givet fald skal der trækkes en særskilt tilførselsledning, der udelukkende er beregnet til tilslut-
ning af wallboxen og som opfylder de generelle krav til ledningsføring og bygningsteknik. 

 > Afhængigt af den ønskede tilslutningseffekt, skal installationen af wallboxen tilmeldes hos, hhv. 
godkendes af det lokale elselskab. Se dit elselskabs lokale forskrifter for yderligere oplysninger.

120 til  

140 cm
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 > Leder-tværsnitsarealet skal tilpasses den ønskede tilslutningseffekt og andre aspekter (som led-
ningslængde, ledermateriale, måden ledningen trækkes på osv.). Tilslutningsklemmerne i wallboxen 
er konstrueret til et leder-tværsnitsareal på op til 16 mm2.

 > Tilførselsledningen kan efter eget valg lægges indmuret eller udvendigt: Monteringspladen er klar-
gjort til ledningstilførsel fra oven og fra bagsiden.

 > Tilførselsledningen til wallboxen skal altid være sikret med en egen MCB og RCCB (mindst type A): 
Overhold altid de nationale, gældende forskrifter ved valg af MCBen og RCCBen. Der kan i forskellige 
lande være foreskrevet en RCCB med en anden udløserkarakteristik (for eksempel type B).

 > Wallboxen har ingen decideret tænd-/sluk-kontakt: Hvis du ønsker at tage wallboxen ud af drift, 
skal du altid stille MCB'erne og RCCB'erne, der er forudinstalleret i boliginstallation på 0 (Off/Sluk).

 > Kontroller under alle omstændigheder, at de krav til installationen, der er nævnt i denne vejledning, 
opfyldes. Hvis disse krav ikke opfyldes, kan dette medføre alvorlige kvæstelser på grund af elektrisk 
stød til død. Desuden kan det ikke sikres, at wallboxen fungerer korrekt, hvis de nævnte anvisninger 
ikke overholdes.

BEMÆRK!  
I forskellige lande afviger de forskrifter, der er nævnt i denne vejledning, fra tilslutnings-
betingelserne for det lokale strømforsyningsnet. I dette tilfælde skal wallboxen tilsluttes 
i overensstemmelse med den pågældende tilslutningstype i installationslandet. Du fin-
der en oversigt over landespecifikke tilslutningstyper på side 30 i denne vejledning, 
eller på webstedet www.yourwallbox.de på følgende link:       
www.yourwallbox.de/Mains_Connection_Schemes

Mekanisk installation af monteringspladen.
Når du har bestemt, hvor wallboxen skal monteres, kan du begynde med den mekaniske installation. Du 
skal bruge følgende dele til monteringen:

 > Boremaskine eller akku-boremaskine (medfølger ikke)

 > Bor Ø 10 mm til monteringsfladen (medfølger ikke)

 > Skruetrækker med kærv- (klingebredde 2,5 mm), krydskærv- (PH1) og torx-indsatser (TX40, TX25, 
TX20, TX10)

 > Monteringsplade (medfølger)

 > Tang eller hobbykniv til at bryde eller skære kabelgennemføringen på monteringspladen op eller ud 
(medfølger ikke)

 > Fire fladhovedskruer 8 x 60 til fastgørelse af monteringspladen til TX40-skruetrækker (medfølger)

 > Fire skruer 6 x 25 til fastgørelse af wallbox-huset på monteringspladen til TX25-skruetrækker (med-
følger)

 > Hvis nødvendigt: Egnede dyvler til monteringsunderlaget (medfølger: nylon-dyvler, 10 x 50)

 > Evt. vaterpas (medfølger ikke)



FARE!  
Overhold altid de 5 sikkerhedsregler:  
1. Udkobling  
2. Sikring mod genindkobling  
3. Konstatering af spændingsfrihed  
4. Jordforbindelse og kortslutning  
5. Tilstødende, spændingsførende dele skal tildækkes eller afskærmes  
Deaktiver under alle omstændigheder MCB'en og RCCB'en til wallboxen i bygningens sik-
ringsskab, før du påbegynder installationen. Kontroller samtidigt, at MCBen og RCCBerne 
ikke kan slås til igen under installationen. I modsat fald er der en risiko for alvorlige kvæ-
stelser til død på grund af elektrisk stød!

Sådan borer du hullerne ved hjælp af monteringspladen:

1. Sørg for, at der er en tilstrækkeligt dimensioneret tilførselsledning ved det ønskede monterings-
sted. I modsat fald skal der trækkes en tilførselsledning.

2. Monteringspladen har på forhånd prægede ind-
gange til tilførselsledningen ved den øverste 
kant og midt på overfladen. Fjern i overensstem-
melse med tilførselsledningen på installations-
stedet (og hvis nødvendigt) en af de plasttunger, 
der er beregnet til tilførselsledningen, med en 
egnet tang, en hobbykniv eller et bor.
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3. Tilpas monteringspladen til den valgte flade: 
Brug evt. et vaterpas. Marker borehullerne.

4. Bor de markerede monteringshuller (Ø 10 mm). 
Sæt de medfølgende dyvler til fastspændings-
skruerne i, hvis nødvendigt.
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5. Skru monteringspladen fast på monteringsste-
det med skruetrækkeren (TX40) og de medføl-
gende fladhovedskruer (8 x 60).    
 
BEMÆRKNING: Til tilførsel bagfra skal kablet 
først føres ind gennem åbningen i tilslutnings-
området i nederste tredjedel af monteringspla-
den, før du skruer den fast.

6. Hvis kablet føres ind fra oven, skal du trække 
tilførselsledningen således, at den føres ind 
fra oven i tilslutningsområdet og kan fastgø-
res med den tilhørende kabelaflastning.  
 
BEMÆRKNING: Hvis tilførselsledningen føres 
ind bagfra er kabelaflastningen ikke nødvendig. 
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7. Åbn nu wallboxens dæksel med den medfølgen-
de trekantnøgle og klap dækslet fremad.  
 
BEMÆRK: Vær særlig forsigtig og beskyt husets 
dæksel mod ridser og andre eksterne skader. 
Fjern først beskyttelsesfolien på husets dæksel 
umiddelbart før installationen er afsluttet, hvis 
muligt.

8. Løsn TX20-skruen, som den interne elektro-
nikafskærmning fastgøres med i midten med 
skruetrækkeren og fjern den. Opbevar skruen et 
sikkert sted. 

9. Wallboxen leveres med tre passende membraner 
til åbningerne nederst på wallboxen: Sæt dem i 
og skær den store membran til: Før nu tilførsels-
ledningen ind gennem denne åbning.



10. Hæng wallboxen på monteringspladen. Før 
skruen, der er skruet i midt i det øverste område 
på bagsiden ind i den dertil passende åbning på 
monteringspladen: Wallboxen er nu sat fast, så 
den ikke kan falde ned.

11. Skru nu wallboxen sammen med monteringspla-
den med skruetrækkeren (TX25) og de fire med-
følgende 6 x 25 skruer. Wallboxen er nu fast for-
bundet med monteringspladen.

12. Kontroller ved en tilførselsledning med fleksible 
ledere, at de afisolerede ledere er forsynet med 
hylstre i enderne. Åbn de nederste kærvskruer 
på tilslutningsklemmerne, før lederne ind i den 
pågældende klemme og skru tilførselsledningen 
fast med et tilspændingsmoment på 2,5 til 3 Nm. 
Tilslutningen er vist i illustrationen og tabellen 
nedenfor. 

Sådan tilsluttes tilførselsledningen på de 3-fasede varianter A0009069206 og A0009069306:

Betegnelse Lederfarve Tilslutningskode

Strømførende leder fase 1 Brun L1

Strømførende leder fase 2 Sort L2

Strømførende leder fase 3 Grå L3

Nulleder Blå N

Beskyttelsesleder Grøn-gul PE
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FARE!  
Bemærk, din wallbox' elektronik bliver beskadiget, hvis du opretter en spænding over 250 V 
mellem den strømførende leder L1 og nullederen.

BEMÆRK!  
De 3-fasede varianter kan efter ønske også tilsluttes og bruges enfaset på klemmen L1: I 
dette tilfælde opnås den mærkeeffekt, der er angivet for wallboxen dog ikke.    
Overhold de lokale gældende tekniske tilslutningsbetingelser i tilfælde af en asymmetrisk 
belastning af forsyningsnettet.

BEMÆRK!  
I forskellige lande afviger de forskrifter, der er nævnt i denne vejledning, fra tilslut-
ningsbetingelserne for det lokale strømforsyningsnet. I dette tilfælde skal wallboxen 
tilsluttes i overensstemmelse med den pågældende tilslutningstype i installationslan-
det. Du finder en oversigt over landespecifikke tilslutningstyper på side 30 i den-
ne vejledning, eller på webstedet www.yourwallbox.de på følgende link:     
www.yourwallbox.de/Mains_Connection_Schemes

BEMÆRK!  
smart wallboxen er fra fabrikken forudindstillet til en ladestrøm på 16 A. Hvis der i boliginstalla-
tionen er en lavere eller højere ladestrømstyrke til rådighed, skal du tilpasse forudindstillingen 
for wallboxen derefter, før du monterer elektronikafskærmningen igen og derefter tager wall-
boxen i brug: Denne procedure er beskrevet i afsnittet ”Setup- og test-tilstand.” på side 19 ff.  
Husk, at den mærkestrøm, der er angivet på produktetiketten og som er konfigureret i 
firmwaren, under ingen omstændigheder må overskrides.

13. Sæt elektronikafskærmningen i huset igen og 
skru den fast med den tilhørende torx-skrue 
(TX20).

14. Klap husets dæksel opad, så den går i indgreb i 
huset og lås det fast med den medfølgende tre-
kantnøgle.



Elektrisk ibrugtagning.
Efter den mekaniske og elektriske installation skal du kontrollere, at smart wallboxen fungerer korrekt 
til brugen og afhjælpe eventuelle funktionsfejl eller installationsfejl.

Sådan tager du wallboxen i brug:

1. Slå de(n) forudinstallerede MCB(er) til.

2. Slå også den eksterne RCCB til (wallboxens forbindelse til lysnettet oprettes).

Initialiseringen begynder, når wallboxen er forbundet med lysnettet igen: Under opstarten kontrolleres 
den interne elektronik for at sikre en korrekt funktionalitet. Denne procedure vises på følgende måde 
ved hjælp af LED-indikatorerne på forsiden af smart wallboxen. 

LED-indikation Beskrivelse

Alle tre LEDer blinker én gang...

...og slukker derefter.

Derefter blinker den blå LED  og den grønne LED  for at vise den 
aktuelle software-version (ikke relevant for brugen).

Den blå LED  blinker hvert 5. sekund mens den grønne LED  og den røde LED  slukker. Bilen kan nu 
tilsluttes til opladning. Selve opladningen er beskrevet i den medfølgende betjeningsvejledning.

BEMÆRK!  
For at afslutte den elektriske ibrugtagning skal det i test-tilstand kontrolleres, at wall-
boxens kontaktorer fungerer korrekt. Test-tilstanden er beskrevet i afsnittet ”Setup- og 
test-tilstand.” på side 19 ff.
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 ‡ Fejlfinding og løsninger.
Hvis der skulle opstå en driftsforstyrrelse mens smart wallboxen er i brug, vises dette ved hjælp af 
LED-indikatorerne nederst på husets dæksel. LEDerne viser driftstilstanden ved at...

...lyse  
(lyse konstant)

...blinke
...ikke lyse  

(konstant slukket).

I følgende kapitel beskrives, hvordan du genkender drifts- og fejltilstande og hvad du kan gøre, for at 
afhjælpe dem.

Driftsforstyrrelser og løsninger.
For at smart wallboxen er sikker i drift, skal den sikres med en ekstern MCB og RCCB i boliginstallatio-
nen. For at træffe egnede foranstaltninger i tilfælde af fejl og tage wallboxen i brug igen, skal du først 
finde ud af, hvilken type fejl, der er opstået. Følgende fejl kan opstå:

Fejl Mulig årsag Løsningsforslag

LEDerne  
fungerer ikke.

Wallboxen forsynes 
ikke med spænding.

Strømforsyningen er afbrudt i bygningen: Kontroller 
de forudinstallerede MCBer og RCCBer og slå dem evt. 
til igen. Kontakt den lokale tekniske serviceafdeling 
hos smart, hvis fejlen gentages eller opstår konstant.

Wallboxen er ikke 
tilsluttet i overens-
stemmelse med tilslut-
ningstypen i installa-
tionslandet.

Kontroller din wallbox' tilslutningstype ved hjælp 
af oversigten over landespecifikke tilslutningstyper, 
som du finder på side 30 i denne vejledning, eller på 
webstedet www.yourwallbox.de på følgende link:   
www.yourwallbox.de/Mains_Connection_Schemes

Du skal evt. ændre tilslutningstypen i overensstem-
melse med denne oversigt.

Der er en intern fejl i 
wallboxen.

Wallboxen skal udskiftes. Kontakt i dette tilfælde den 
lokale tekniske serviceafdeling hos smart.

Elbilen blev  
ikke genkendt.

Ladekablet er ikke sat 
rigtigt i bilen eller 
wallboxen.

Fjern ladestikkene fra bilen og wallboxen og sæt dem 
i igen: Kontroller mode-3-ladekablet, hvis fejlen ikke 
forsvinder, og kontakt den lokale tekniske serviceaf-
deling hos smart.

LEDerne viser en 
fejlmelding.

Wallboxen registrerer 
en fejl.

Start opladningen igen: Hvis fejlen gentages eller op-
står konstant, må wallboxen ikke bruges (se ”Udtag-
ning af drift og ny ibrugtagning.” på side 23). Kon-
takt den lokale tekniske serviceafdeling hos smart.

BEMÆRK!  
Hvis wallboxens elektriske tilførselsledning er defekt, må wallboxen ikke bruges (se ”Ud-
tagning af drift og ny ibrugtagning.” på side 23). Kontakt den lokale tekniske serviceaf-
deling hos smart.

03



Fejltilstande og løsninger.
For at vise fejltilstande, lyser og blinker LEDerne efter et specifikt mønster, der løbende gentages. Ved 
fejltilstandene F1 til F10 vises de taktvist i trin på 200 ms: LEDerne kan lyse konstant, ikke lyse eller 
blinke i 200 ms. Du finder tildelingen mellem den optiske visning og fejlene i illustrationerne nedenfor:

200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms Beskrivelse

Fejl F1: Wallboxens hovedkontaktor åbner ikke.
Den grønne LED blinker fire gange efter hinan-
den, den blå LED lyser ikke, den røde LED lyser 
konstant.

Fejl F2: Firmwaren har konstateret en ikke-tilladt til-
stand under den indledende eller cykliske selvtest.Den grønne LED blinker tre gange efter hinan-

den, den blå LED blinker derefter én gang, den 
røde LED lyser konstant.

Løsning: Afbryd i begge tilfælde strømforsyningen og tilslut den igen. Hvis fejlen fortsat opstår, må 
wallboxen ikke bruges (se ”Udtagning af drift og ny ibrugtagning.” på side 23). Kontakt den lokale 
tekniske serviceafdeling hos smart.

200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms Beskrivelse

Fejl F3: Det interne DC-fejlstrømsmodul har meldt en 
jævnstrømsfejl. 

Den grønne og den blå LED blinker skiftevist to 
gange, den røde LED lyser konstant.

Løsning: Når fejlen opstår første gang, afbrydes opladningen i 30 sekunder og startes derefter auto-
matisk igen. Hvis fejlen opstår med det samme igen, afbrydes opladningen helt: Det er først muligt at 
oplade bilen igen ved at afbryde bilens forbindelse med wallboxen. 

Bilen har muligvis en elektrisk fejl i ladesystemet. Oplad ikke bilen og kontakt omgående et kvalificeret 
specialværksted. Se også anvisningerne i betjeningsvejledningen til bilen.
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200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms Beskrivelse

Fejl F5: Denne fejl er kun relevant for modeller med 
ladestikdåse (A0009069306) og viser, at mode-3-lade-
kablets stik ikke kunne låses fast i wallboxens lade-
stikdåse.

Den blå LED blinker fire gange efter hinanden, 
den grønne LED lyser ikke, den røde LED lyser 
konstant.

Fejl F6: Denne fejl er kun relevant for modeller med 
ladestikdåse (A0009069306) og viser, at mode-3-lade-
kablets strømkodning er fejlagtig.Den grønne LED blinker to gange, derefter blin-

ker den blå LED to gange, den røde LED lyser 
konstant.

Løsning: Wallboxen starter opladningen automatisk igen efter 60 sekunder. Hvis fejlen fortsat opstår, 
skal stikkets placering i ladestikdåsen kontrolleres, eller det skal trækkes ud og sættes i igen. Hvis 
fejlen fortsat opstår, skal selve mode-3-ladekablet kontrolleres. Hvis kablet ikke er beskadiget, skal 
wallboxen evt. udskiftes: Kontakt den lokale tekniske serviceafdeling hos smart!

200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms Beskrivelse

Fejl F7: Bilen kræver opladning med udluftning.
Den blå LED blinker to gange efter hinanden, 
den grønne LED lyser ikke, den røde LED lyser 
konstant.

Løsning: Wallboxen starter opladningen automatisk igen efter 60 sekunder. Hvis fejlen fortsat opstår, 
bedes du kontakte den lokale tekniske serviceafdeling hos smart. Opladning af biler, der kræver udluft-
ning under opladningen, er ikke muligt med smart wallboxen. 

200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms Beskrivelse

Fejl F8: Der blev konstateret en kortslutning mellem 
pilotkontakt CP og PE-beskyttelseslederen, eller bi-
lens kommunikationsgrænseflade er defekt.Den grønne LED blinker to gange efter hinan-

den, den blå LED lyser ikke, den røde LED lyser 
konstant.

Løsning: Wallboxen starter opladningen automatisk igen efter 60 sekunder. Hvis fejlen fortsat opstår, 
skal mode-3-ladekablet kontrolleres. Hvis kablet ikke er beskadiget, skal bilen kontrolleres: Kontakt et 
kvalificeret specialværksted.



200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms Beskrivelse

Fejl F9: Strømovervågningsmodulet har konstateret, 
at ladestrømmen overstiger den indstillede maksi-
mumsstrøm.Den grønne LED blinker fire gange efter hinan-

den, ved fjerde gang blinker den blå LED også, 
den røde LED lyser konstant.

Løsning: Wallboxen starter opladningen automatisk igen efter 60 sekunder. Hvis fejlen fortsat opstår, 
skal mode-3-ladekablet eller bilen kontrolleres: Kontakt et kvalificeret specialværksted.

200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms Beskrivelse

Fejl F10: Temperaturovervågningen har konstaterer 
en temperatur på over 80° Celsius inden i huset.Den grønne LED blinker fire gange efter hinan-

den, ved tredje og fjerde gang blinker den blå 
LED også, den røde LED lyser konstant.

Løsning: Temperaturovervågningen afbryder opladningen.

 > Opladningen startes igen efter 10 minutter, når temperaturen i huset er faldet til under 70° Celsius.

 > Opladningen startes omgående igen, når temperaturen i huset er faldet til under 60° Celsius. 

Hvis fejlen opstår gentagne gange eller konstant, skal der sørges for en bedre afkøling og/eller skyg-
ning af wallboxen på installationsstedet. Hvis fejlen fortsat opstår, skal bilen kontrolleres: Kontakt et 
kvalificeret specialværksted.

200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms Beskrivelse

Fejl F16: Der er en driftsforstyrrelse i dataoverførslen 
til den integrerede strømovervågning. Dem maksima-
le ladestrøm begrænses til 10 A under driftsforstyr-
relsen.Den blå og den grønne LED lyser konstant, den 

røde LED blinker to gange.

Løsning: Opladning er fortsat mulig, dog med reduceret ladeeffekt. Hvis fejlen gentages eller opstår 
konstant, må wallboxen ikke bruges (se ”Udtagning af drift og ny ibrugtagning.” på side 23). Kontakt 
den lokale tekniske serviceafdeling hos 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 Beskrivelse

Fejl F17: Temperaturovervågningen har konstaterer 
en temperatur på over 60° Celsius inden i huset. Den 
maksimale ladestrøm begrænses til 6 A.Den blå og den grønne LED lyser konstant, den 

røde LED blinker to gange.

Løsning: Opladning er fortsat mulig, dog med reduceret ladeeffekt. Hvis fejlen opstår gentagne gange 
eller konstant, skal der sørges for en bedre afkøling og/eller skygning af wallboxen på installationsste-
det. Hvis fejlen fortsat opstår, skal bilen kontrolleres: Kontakt et kvalificeret specialværksted.

VIGTIGT!  
Hvis wallboxen fortsat eller konstant viser fejlmeldinger, når den bruges sammen med bi-
len, må wallboxen ikke bruges (se ”Udtagning af drift og ny ibrugtagning.” på side 23). 
Kontakt den lokale tekniske serviceafdeling hos smart. Eventuelt skal der udføres en re-
paration, før opladning er mulig igen.

Setup- og test-tilstand.
Forudindstillingen for smart wallboxens ladestrøm (16 A) kan ændres via interne kodevælgere i se-
tup-tilstand, hvis der er en lavere eller højere ladestrømstyrke til rådighed i boliginstallationen. Den 
mærkestrøm, der er angivet på produktetiketten, må dog under ingen omstændigheder overskrides. 

Setup-tilstand.

For at lave indstillinger ved hjælp af kodevælgeren, skal den indvendige elektronikafskærmning i wal-
lboxen fjernes: Denne procedure er beskrevet i trin 7 og 8 på side 11 i afsnittet ”Mekanisk installation 
af monteringspladen.”. 

FARE!  
Når elektronikafskærmningen er fjernet, kan der være farlige elektriske spændinger inden i 
wallboxen og på komponenter, du kan røre ved. Slå UNDER ALLE OMSTÆNDIGHEDER først MCBen 
og RCCBen til wallboxen fra i boliginstallationen, før du fortsætter i setup- og test-tilstand. 
Overhold altid de 5 sikkerhedsregler:  
 
1. Udkobling  
2. Sikring mod genindkobling  
3. Konstatering af spændingsfrihed  
4. Jordforbindelse og kortslutning  
5. Tilstødende, spændingsførende dele skal tildækkes eller afskærmes   
 
Ellers er der en risiko for alvorlige kvæstelser til død på grund af elektrisk stød!



De to kodevælgere S1 og S3, der i normal drift skal indstilles på 
position 0, findes på smart wallboxens hovedkort. For at ændre 
den maksimale ladestrøm er kun kodevælger S1 relevant (på bil-
ledet til højre). Lad altid kodevælgeren S3 blive på position 0.

Sådan ændrer du indstillingerne af smart wallboxens maksimale ladestrøm:

Arbejdstrin LEDernes status Bemærkning

3. Frakobl strømforsyningen til wall-
boxen ved hjælp af de forudinstalle-
rede MCB'er og RCCB'er. 

-

4. Fjern den indvendige elektronikaf-
skærmning. Indstil den ønskede vær-
di med kodevælgeren S1 (se tabellen 
på side 19).

Vælg positionen for den ønske-
de strømstyrke på kodevælger 
S1. Lad kodevælgeren S3 blive på 
position 0.

5. Monter den indvendige elektronikaf-
skærmning. Luk og lås husets dæksel. 
Tilkobl strømforsyningen til wall-
boxen ved hjælp af de forudinstalle-
rede MCB'er og RCCB'er. 

Wallboxen startes nu i setup-til-
stand og udlæser de to kodevæl-
geres indstillinger.

6. Wallboxen startes nu i setup-tilstand. ca. 10   
sekunder

Hvis indstillingerne er skrevet 
til hukommelsen efter ca. 10 s, 
lyser alle LEDer.

7. Frakobl strømforsyningen til wall-
boxen ved hjælp af de forudinstalle-
rede MCB'er og RCCB'er. 

-

8. Fjern den indvendige elektronikaf-
skærmning. Indstil kodevælger S1 på 
position 0, 1 eller F.

Kontroller, at kodevælger S3 
fortsat er indstillet på position 0.

9. Monter den indvendige elektronikaf-
skærmning. Luk og lås husets dæksel. 
Tilkobl strømforsyningen til wall-
boxen ved hjælp af de forudinstalle-
rede MCB'er og RCCB'er. 

Under initialiseringen indlæser 
wallboxen de nye indstillinger 
fra hukommelsen og arbejder 
derefter i normal drift (se side 
13 ff.).

S1       S3
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Muligvis kan der opstå en fejl, når den forudindstillede strømstyrke ændres, hvilket vises af LED-indi-
katorerne, efter du har tilkoblet strømforsyningen til wallboxen igen i trin 3:

Fejlbeskrivelse LEDernes status

 > Indstillingerne kunne ikke skrives til hukommelsen.

 > Wallboxen blev indstillet til en strømstyrke, der ikke er tilladt til denne 
variant: Den forudindstillede strømstyrke ændres derfor ikke. 

Fortsæt i begge tilfælde med trin 6 for efterfølgende at starte wallboxen i normal drift igen.

Test-tilstand

Under ibrugtagningen og brug på et senere tidspunkt kan du kontrollere smart wallboxens indstillinger 
i test-tilstand, når der ikke er en bil til rådighed. Sådan gør du:

Arbejdstrin LEDernes status Bemærkning

1. Frakobl strømforsyningen til wall-
boxen ved hjælp af de forudinstalle-
rede MCB'er og RCCB'er. 

-

2. Fjern den indvendige elektronikaf-
skærmning. Indstil kodevælger S1 på 
position 2, 4 eller E (se tabellen på 
næste side).

Lad kodevælgeren S3 blive på 
position 0.

3. Monter den indvendige elektronikaf-
skærmning. Luk og lås husets dæksel. 
Tilkobl strømforsyningen til wall-
boxen ved hjælp af de forudinstalle-
rede MCB'er og RCCB'er. 

-

4. Wallboxen startes nu i test-tilstand. -

FARE!  
I test-tilstand er der farlige elektriske spændinger på wallboxens ladekontakter, der ud-
gør en risiko for liv og legeme: Rør under ingen omstændigheder ved disse kontakter og 
vær yderst forsigtig, når de følgende handlinger udføres. I modsat fald er der en risiko for 
alvorlige kvæstelser til død på grund af elektrisk stød!

Arbejdstrin LEDernes status Bemærkning

5. I test-tilstand kan du nu måle spæn-
dingen på faserne på ladestikdå-
sen (A0009069306) eller ladestikket 
(A0009069206). Derudover er det mu-
ligt at måle signalet på CP-kontakten 
(i forhold til PE), frekvensen og im-
pulsforholdet.

ca. 10   
minutter

De blinkende LEDer viser, at wal-
lboxen er tændt og at ladekon-
takterne er spændingsførende. 
Vær derfor yderst forsigtig! 

Efter ca. 10 minutter frakobles 
spændingen automatisk (alle 
LEDer lyser).



Arbejdstrin LEDernes status Bemærkning

6. For at afslutte test-tilstanden skal 
strømforsyningen til wallboxen fra-
kobles med de forudinstallerede 
MCB'er og RCCB'er. 

-

7. Fjern den indvendige elektronikaf-
skærmning. Indstil kodevælger S1 på 
position 0, 1 eller F.

Kontroller, at kodevælger S3 
fortsat er indstillet på position 0.

8. Monter den indvendige elektronikaf-
skærmning. Luk og lås husets dæksel. 
Tilkobl strømforsyningen til wall-
boxen ved hjælp af de forudinstalle-
rede MCB'er og RCCB'er. 

Under initialiseringen indlæser 
wallboxen indstillingerne fra 
hukommelsen og arbejder deref-
ter i normal drift.

Indstillinger for kodevælger S1 og S3.

Med venstre kodevælger S1 kan følgende indstillinger udføres:

Position Funktionsbeskrivelse Forklaring

0 Normal drift Indstilling for normal opladning
1 ingen funktion -

2 Test-tilstand
Det er muligt at måle netspændingen (kontaktor slået til) 
og kommunikationen (CP) på ladekontakterne for at kon-
trollere funktionen uden bil

3 Indstilling af apparat-id
Det er muligt at indtaste et apparat-id med kodevælger S3 
(se næste side)

4 Test-tilstand se position 2
5

Indstilling af den maksimale 
ladestrøm

  8 A
6 10 A
7 13 A
8 16 A
9 20 A
A 30 A
B 32 A
C 64 A
D Nulstilling af fabriksindstillingen (16 A)
E Test-tilstand se position 2
F Normal drift Indstilling for normal opladning
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Med højre kodevælger S3 kan følgende indstillinger udføres:

Position Funktionsbeskrivelse Forklaring

0 Normal drift Indstilling for normal drift og testdrift
1 0x01

Når kodevælger S1 er indstillet på position 3 (se ovenfor), 
kan du tildele wallboxen et andet apparat-id ved hjælp af 
kontakten S3's positioner. En ændring af apparat-id'et er 
beregnet til fremtidige anvendelser og har aktuelt ingen 
indvirkning på driften. Derfor anbefales det, at der ikke 
ændres noget og at lade kodevælger S3 blive på position 0.

2 0x02
3 0x03
4 0x04
5 0x05
6 0x06
7 0x07
8 0x08
9 0x09
A 0x0A
B 0x0B
C 0x0C
D 0x0D
E 0x0E
F 0x0F

Udtagning af drift og ny ibrugtagning.
Efter behov kan du tage din wallbox ud af drift. Sådan tages wallboxen ud af drift:

1. Slå den eksterne RCCB fra (forbindelsen til lysnettet afbrydes).

2. Slå også den (de) forudinstallerede MCB(er) fra.

3. Overhold altid de 5 sikkerhedsregler!

Nu kan der ikke oplades med wallboxen og den kan demonteres efter behov.

Sådan tager du smart wallboxen i brug igen på et senere tidspunkt:

1. Slå den (de) forudinstallerede MCB(er) til.

2. Slå også den eksterne RCCB til (forbindelsen til lysnettet oprettes).

Initialiseringen begynder, når wallboxen er forbundet med lysnettet igen: Som beskrevet i afsnittet 
”Elektrisk ibrugtagning.” på side 14 kan bilen derefter tilsluttes til opladning.

Returnering af din wallbox.
Hvis wallboxen konstant viser fejlmeldinger, eller ikke fungerer korrekt under, eller efter installatio-
nen, bedes du kontakte den lokale tekniske serviceafdeling hos smart. Hvis fejlen stadig ikke kan af-
hjælpes, skal wallboxen repareres. Hvis wallboxen skal repareres, skal den tages ud af drift, demonteres 
og sendes til reparation via teknisk service hos smart.

Udover wallboxen skal du udfylde dokumentet "Checklist for returns" og vedlægge det til forsendelsen. 
Kontroller, at alle oplysninger i dokumentet er korrekte og fuldstændige og at dokumentet er under-
skrevet af både kunden og installatøren. I modsat fald kan reparationen ikke udføres.

Dokumentet "Checklist for returns" finder du på webstedet www.yourwallbox.de på følgende link:  
www.yourwallbox.de/RMA-document



 ‡ Tillæg.

Tekniske data.
Variant A0009069206 A0009069306

Forskrifter iht. IEC 61851-1 / 61439-7

Lysnettilslutning til tilførselsledning op til maks. 5 x 16 mm²

Mærkespænding 230 / 400 V

Mærkestrøm 16 A, 3-faset 32 A, 3-faset

Mærkefrekvens 50 Hz

Ladeeffekt maks. 11 kW 22 kW

Ladeudtag Ladekabel type 2, ca. 6 m Ladestikdåse type 2

Sikkerhedsafbrydere elektronisk DC-fejlstrømsdetektering DC-RCM, I
Δn d.c.

 ≥ 6 mA

Styring / parametrisering internt RS485-interface (ingen adgang for brugeren/installatøren)

Omgivelsestemperatur i drift -30 til 50°C

Opbevaringstemperatur -30 til 85°C

Relativ luftfugtighed 5 til 95% (ikke-kondenserende)

Beskyttelsesklasse I

Overspændingskategori III

Tilsmudsningsgrad 3

Husets beskyttelsestype IP54 IP44

Slagstyrke IK08

Mål inkl. monteringsplade 492 x 400 x 194 mm (H x B x D)

Mål ekskl. monteringsplade 492 x 400 x 162 mm (H x B x D)

Mål monteringsplade 477.9 x 376.4 x 32 mm (H x B x D)

Maks. opsætningshøjde ≤ 2.000 m højde over DNN (over NN)

Vægt pr. enhed inkl. monteringsplade ca. 14 kg ca. 5,7 kg

Vægt pr. enhed ekskl. monteringsplade ca. 13 kg ca. 4,7 kg

04
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Måltegninger og dimensioner.
smart wallboxen leveres komplet monteret og kontrolleret. Alle mål og monteringspunkter er anført i de 
følgende måltegninger.

Monteringsplade.

Set forfra og fra siden (alle angivelser i mm)

Wallbox med ladestikdåse.

Set forfra og fra siden (alle angivelser i mm)
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Wallbox med integreret ladekabel.

Set forfra og fra siden (alle angivelser i mm)
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Kontakterne type1/type2's konfiguration.

Type 2 Type 1

N

L3

PP

PE

L1

L2

CP

N

L3

PP

PE

L1

L2

CP

CS

L2/N

PE

CP

L1
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Direktiver & standarder. 
smart wallboxen opfylder følgende standarder og beskyttelsesklasser:

Generelle direktiver.

Direktiv Forklaring

2014/30/EU EMC-direktivet

2011/65/EU RoHS 2-direktivet

2012/19/EU WEEE-direktivet

2014/35/EU Lavspændingsdirektivet

ElektroG Den tyske Elektro- und Elektronikgerätegesetz (lovgivning om elektri-
ske og elektroniske apparater)

Standarder for apparatsikkerhed.

Standard Forklaring

IEC 61851-1 Ed 2.0:2010 Opladningssystemer via ledningsforbindelse til elbiler – Del 1: Gene-
relle krav

IEC/TS 61439-7:2014 Del 7: Kombinationer af omkoblingsanordninger til bestemte anven-
delser, som marinaer, campingpladser, markedspladser, ladestationer 
til elbiler

DIN EN 61851-1: 2012-01 Opladningssystemer via ledningsforbindelse til elbiler – Del 1: Gene-
relle krav

E DIN EN 61851-22:2011-04 Opladningssystemer via ledningsforbindelse til elbiler – Del 22: Lade-
station til elbiler ved vekselstrøm

HD 60364-7-722:2012 Oprettelse af lavspændingssystemer – Del 7-722: Strømforsyning af 
elbiler

Beskyttelsesklasser & beskyttelsestyper.

Beskyttelsesklasse / 
beskyttelsestype

Forklaring

Apparatet er i overensstemmelse med beskyttelsesklasse 1.

IP 44
Apparatets beskyttelsesklasse: Beskyttelse mod indtrængning af faste fremmedle-
gemer med en diameter over 1 mm og mod vandsprøjt (variant: A0009069306).

IP 54
Apparatets beskyttelsesklasse: Beskyttelse mod berøring, støv i skadelige mængder 
og vandsprøjt (variant: A0009069206)

CE-mærkning og overensstemmelseserklæring.

smart wallboxen er forsynet med CE-mærket. Den tilhørende overensstemmelseserklæ-
ring kan downloades i elektronisk format på www.yourwallbox.de.



Ordliste & definitioner.
Nedenfor forklares vigtige forkortelser og begreb, der anvendes i denne vejledning.

Forkortelse Forklaring Betydning

DC Direct Current Jævnstrøm 

DC-RCM
Direct Current Residual  
Current Monitor

Overvågningsapparat til melding af jævnstrøms-fejl-
strømme 

LED Light Emitting Diode Lysdiode

MCB Miniature Circuit Breaker Effektafbryder

RCCB
Residual Current operated  
Circuit-Breaker

Fejlstrømsafbryder (FI-afbryder)

Varemærker.
Alle varemærker, der er nævnt i vejledningen og som evt. er beskyttet af tredjemand, er uden begræns-
ning omfattet af bestemmelserne i den gældende varemærkelov og den pågældende registrerede ejers 
ejendomsrettigheder. 

Alle varemærker, handelsnavne eller firmanavne, der er angivet her, er eller kan være varemærker eller 
registrerede varemærker, der tilhører de pågældende ejere. Med forbehold for alle rettigheder, der ikke 
udtrykkeligt gives her.

Hvis en eksplicit identifikation af de varemærker, der anvendes i denne vejledning mangler, kan det 
ikke konkluderes, at et navn ikke er omfattet af tredjemands rettigheder.

Ophavsret & copyright.
Copyright © 2017

Version 1.1, SMART-IM-wallbox-2017-03-06

Alle rettigheder forbeholdes.

Alle oplysninger i denne vejledning kan ændres uden varsel og forpligter ikke producenten. 

Alle illustrationer i denne vejledning kan afvige fra det leverede produkt og forpligter ikke producenten.

Producenten påtager sig ikke ansvaret for tab og/eller skader, der skyldes oplysningerne, eller eventu-
elle fejlagtige oplysninger, i denne vejledning.

Denne vejledning må hverken helt eller delvist reproduceres, lagres i et elektronisk medium, eller i en 
anden form overføres elektronisk, elektrisk, mekanisk, optisk, kemisk, ved hjælp af fotokopi eller lydop-
tagelse, uden producentens udtrykkelige, skriftlige tilladelse.
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Anvisninger for bortskaffelse.
For at bevare og beskytte miljøet, forhindre miljøforurening og for at forbedre gen-
brug af råstoffer (recycling), har Europa-Kommissionen vedtaget et direktiv (WE-
EE-direktivet 2002/96/EF og EAG-VO), ifølge hvilket producenten tager elektriske og 
elektroniske apparater tilbage for at bortskaffe dem på kontrollerede lossepladser 
eller til genbrug.

Apparater, der er mærket med dette symbol, må inden for EU derfor ikke bortskaffes 
sammen med usorteret husholdningsaffald: Kontakt dine lokale myndigheder for op-
lysninger om korrekt bortskaffelse. 

Materialerne kan genbruges i overensstemmelse med deres mærkning. Ved at aflevere 
udstyret til genbrug, genanvendelse af materialer og andre former for genanvendelse 
af udtjente apparater, yder du et vigtigt bidrag til miljøbeskyttelse.



Mains Connection Schemes.

Country Local frequency
Local voltage  
(domestic applications)

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

Albania 50 Hz 230 / 400 V L1 L2 L3 N x

Argentina 50 Hz 220 / 380 V L1 L2 L3 N x

Australia 50 Hz 230 / 400 V L1 N x

Azerbaijan 50 Hz 230 / 400 V L1 L2 L3 N x

Bahrain 50 Hz 230 / 400 V L1 L2 L3 N x

Brazil 60 Hz

110 / 220 V L1 L2 x

220 / 400 V L1 N x

127 / 220 V L1 L2 x

220 / 380 V L1 L2 L3 N x

Cayman Islands 60 Hz 120 / 240 V L1 L2 x

Chile 50 Hz 220 / 380 V L1 L2 L3 N x

China 50 Hz
127 / 220 V L1 L2 x

220 / 380 V L1 L2 L3 N x

Colombia 60 Hz 110 / 220 V L1 L2 x

Eurasian Customs 
Union (Belarus, 
Kazakhstan, Russia)

50 Hz 230 / 400 V L1 L2 L3 N x

French Polynesia 
(Tahiti) 60 Hz 220 V L1 N x

Hong Kong 50 Hz 220 / 380 V L1 L2 L3 N x

India 50 Hz

220 / 380 V

L1 L2 L3 N x230 / 400 V

240 / 415 V

Indonesia 50 Hz
127 / 220 V L1 L2 x

220 / 380 V L1 L2 L3 N x

Israel 50 Hz 230 / 400 V L1 L2 L3 N x

Jamaica 50 Hz 110 / 220 V L1 L2 x

Japan 50 / 60 Hz 200 V L1 L2 x

Jordan 50 Hz 220 / 380 V L1 L2 L3 N x

Kuwait 50 Hz 240 / 415 V L1 L2 L3 N x

Laos 50 Hz 230 / 400 V L1 L2 L3 N x

Lebanon 50 Hz 220 / 380 V L1 L2 L3 N x

Malaysia 50 Hz 240 / 415 V L1 L2 L3 N x

Macedonia 50 Hz 230 / 400 V L1 L2 L3 N x

New Zealand 50 Hz 230 / 400 V L1 N x

Oman 50 Hz
220 / 380 V

L1 L2 L3 N x
240 / 415 V

Pakistan 50 Hz 230 / 400 V L1 L2 L3 N x

Panama 60 Hz 220 V L1 L2 x

Qatar 50 Hz 240 / 415 V L1 L2 L3 N x

Saudi Arabia 60 Hz
127 / 220 V L1 L2 x

220 / 380 V L1 N x

Singapore 50 Hz 240 / 415 V L1 N x

South Africa 50 Hz 230 / 400 V L1 L2 L3 N x

South Korea 60 Hz 220 / 380 V L1 N x

Sri Lanka 50 Hz 230 / 400 V L1 L2 L3 N x

Taiwan 60 Hz
110 / 220 V L1 L2 x

220 / 440 V L1 N x
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Country Local frequency
Local voltage  
(domestic applications)

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

Thailand 50 Hz 220 / 380 V L1 L2 L3 N x

Ukraine 50 Hz 230 / 400 V L1 L2 L3 N x

United Arab Emirates 50 Hz
220 / 380 V

L1 L2 L3 N x
240 / 415 V

Vietnam 50 Hz
127 / 220 V L1 L2 x

220 / 380 V L1 L2 L3 N x

Region Country Local frequency
Local voltage  
(domestic applications)

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

Europe  
(without Norway and UK)

50 Hz 230 / 400 V
L1 N x

L1 L2 L3 N x

Norway 50 Hz
110 V L1 N x

230 / 400 V L1 L2 L3 N x

UK 50 Hz 240 / 415 V L1 N x



smart – a Daimler Brand
Daimler AG, smart/MM, H336, Mercedesstr. 137, 70327 Stuttgart 

www.smart.com

Efter publiceringen af denne installationsvejledning kan producenten have foretaget mindre tekniske ændringer på produktet. Dette kan måske også medføre en lille ændring 
i det udvendige udseende. Eventuelle farveforskelle er en følge af trykkeprocessen.
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