smart Wallbox
>> Paigaldusjuhend

elektrispetsialistidele.

Olulised aadressid.
Kontakt

Daimler AG
Mercedesstraße 137
70327 Stuttgart, Saksamaa

Võtke tehniliste küsimuste lahendamiseks ühendust smarti kohaliku tehnilise teenindusega.

Seda kasutusjuhendit ei tohi ilma selge, kirjaliku loata ei tervikuna ega osaliselt taastoota, elektrooniliselt salvestada või mõnel muul viisil elektrooniliselt, elektriliselt, mehaaniliselt, optiliselt, keemiliselt, fotokoopiana või helisalvestisena edastada.

Mudel: SMART-IM-Wallbox-2017-03-06
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‡‡Oluline teave.
Eessõna.
Käesolevas kasutusjuhendis kirjeldatakse smarti Wallboxi mehaanilist ja elektrilist paigaldamist. Antud kasutusjuhendis kirjeldatud toiminguid tohib teostada ainult kvalifitseeritud spetsialistid (mehaaniline paigaldus) või kvalifitseeritud elektrikud (elektriline paigaldus), kellel on vastav erialane
haridus, teadmised ja kogemused ning kes tunnevad kohalduvaid norme, kes suudavad mõista ja teostada paigaldusjuhendis kirjeldatud toiminguid ning ära tunda võimalikke ohte.
smarti Wallboxi mudeleid võib selgelt tuvastada Wallboxi küljes oleva tootesildi abil: Nendel siltidel
on märgitud smarti viitenumber (alumisel välisküljel) ning ABL-tootenumber (elektroonikakattel sees),
kuid tehniliste andmete osas on need identsed. Enne paigaldamist veenduge tingimata, et käesolevas
paigaldusjuhendis kirjeldatakse ka teie mudelit!
Selles kasutusjuhendis kirjeldatakse Wallbox-mudeleid:
smarti viitenumber

Tootenumber ABL

A0009069206
A0009069306

3W11S1
3W22S2

Teave selle kasutusjuhendi kohta.
Antud juhend kuulub smarti tarnekomplekti juurde ning kirjeldab toiminguid ja seadistusi, mis on
vajalikud Wallboxi paigaldamiseks ja kasutusele võtmiseks ning vigade kõrvaldamiseks seadme kasutamise ajal. Võimalikult kiire ja ülevaatliku orienteerumise jaoks on selles juhendis teatud tekstilõigud
erivorminguga.
>> Kirjeldused, mis sisaldavad samaväärseid valikuid (nagu käesoleval juhul), on tähistatud loetelumärkidega.
>> Kirjeldused, mis selgitavad mingit toimingut, on esitatud numbriloendiga ja näitavad nii üksikute
töösammude järjekorda.
Lugege see juhend tingimata tähelepanelikult läbi ja järgige eriti kõiki juhendis toodud ohutusjuhiseid,
Kõik mõõtmed selles juhendis on antud millimeetrites. Kui vajalik, on erinevate jooniste puhul antud ka
vastav mõõtkava.
Arvestage sellega, et kõiki tehnilisi andmeid, spetsifikatsioone ja toote disainiomadusi võidakse muuta
eelneva etteteatamiseta.

Selle juhendi ohutusjuhised.
Eriti hoolikalt tuleb järgida selles juhendis näidatud viisil tähistatud hoiatusi ja ettevaatusabinõusid.
Sümbolite tähendused on alljärgnevad.
OHT!
Selle sümboliga tähistatud lõigud viitavad elektripingele, mis ohustab elu ja tervist. Juhise
eiramine võib põhjustada tõsiseid vigastusi ja surma. Selle sümboliga tähistatud tegevused
on keelatud.

ETTEVAATUST!
Selle sümboliga tähistatud lõigud viitavad muudele ohtudele, mis võivad kahjustada seadet
ennast või teisi elektritarbijaid. Selle sümboliga tähistatud tegevusi tuleb teha eriti hoolikalt.
MÄRKUS!
Selle sümboliga tähistatud lõigud viitavad muule olulisele teabele ja eripäradele, mis on
vajalikud eduka käitamise jaoks. Selle sümboliga tähistatud tegevusi tuleb teha vajaduse
järgi.

Ohutusjuhised seadmel.
Korpuse paremale küljele ning sees asuvale Wallboxi elektroonika kattele on paigaldatud lisaks ohutusja kasutamisjuhised. Nende sümbolite tähendused on alljärgnevad.
NB!
Lugege alati esmalt kasutusjuhend (käesolev dokument) läbi, kindlasti tehke seda enne
smarti Wallboxi korpuse luugi avamist.
NB!
Lugege alati esmalt paigaldusjuhend (käesolev dokument) läbi, enne kui eemaldate Wallboxi
sees oleva elektroonikakatte.
NB!
Pärast korpuse avamist võib Wallboxi sees ning komponentidel, mida võite puudutada, esineda ohtlikku elektripinget.

Üldised ohutusjuhised.
Arvestage alljärgnevate punktidega.
>> Lugege see juhend hoolikalt läbi.
>> Järgige kõiki hoiatusi.
>> Järgige kõiki juhiseid.
>> Smarti Wallboxist on saadaval erinevate riikide jaoks mõeldud mudelid. Kontrollige Wallboxi alaküljel oleva tüübisildi märgistuse alusel, kas Wallbox on lubatud paigaldamiseks ja kasutamiseks teie
riigis.
>> Wallboxi peab paigaldama kvalifitseeritud elektrik, kes võtab selle kasutusele ja ühendab, lähtudes
kohalikest eeskirjadest ja määrustest.
>> Wallboxi endasse pole rikkevoolu kaitselülitit (RCCB) paigaldatud. See peab olema osa seadmeni
viivast paigaldisest ja ette nähtud eranditult Wallboxi toitekaabli jaoks. Kõikidel selles dokumendis
kirjeldatud smarti Wallboxi variantidel on integreeritud alalisvoolu rikkevoolutuvastus, seetõttu on
RCCB rakendumiskarakteristika tüübiga A põhimõtteliselt piisav. Siiski tuleb alati järgida riiklikke
ja kohalikke eeskirju. Need võivad nõuda teistsuguse rakendumiskarakteristikuga RCCB-d (näiteks
tüüp B).
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>> Paigaldamise ajal või pärast seda peab Wallboxi kõikidele külgedele jääma vähemalt 50 cm vaba
ruumi.
>> Kasutage eranditult tarvikuid, mis on smarti poolt selle seadme jaoks ette nähtud ja pakutud.
>> Ärge paigaldage seda Wallboxi voolava vee või veejugade vahetus läheduses. smarti Wallbox on vastavalt kaitseklassile IP54 (mudel A0009069206) või IP44 (mudel A0009069306) piisavalt kaitstud pihustatud vee ja veepritsmete eest.
>> Wallboxi ei tohi paigaldada kohtadesse, kus seda võivad ohustada üleujutused.
>> Wallboxi ei tohi paigaldada plahvatusohtlikku piirkonda (EX-piirkond).
>> Wallboxi ei tohi kinni kleepida ega katta muude esemete ega materjalidega, nii et piisav õhuringlus
oleks alati tagatud.
>> Korpusele ei tohi sattuda vedelikku, samuti ei tohi sinna asetada esemeid või anumaid, mis sisaldavad vedelikke.
>> Arvestage sellega, et olenevalt ühendatud sõidukist ja/või riiklikest eeskirjadest võib olla nõutav
täiendav liigpingekaitse.
>> Arvestage sellega, et mõnes riigis võidakse nõuda vahele ühendatud rikkevoolu kaitselülitilt (edaspidi RCCB, vt ka „Sõnastik ja definitsioonid” “Glossaar ja sõnaseletused.” lk 27) teistsugust rakendumiskarakteristikut. Võtke sellisel juhul ühendust smarti kohaliku tehnilise teenindusega.
>> Arvestage sellega, et raadiosaatja käitamine Wallboxi vahetus läheduses (< 20 cm) võib põhjustada
talitlushäireid ja seega tuleks seda vältida.
>> Seda seadet ei tohi kasutada isikud (sh lapsed), kelle füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed on
piiratud või kelle kogemused ja/või teadmised on ebapiisavad; kasutamine on lubatud siis, kui nad
kasutavad seadet nende ohutuse eest vastutava isiku järelevalve all või kui nad on saanud vastutavalt isikult seadme kasutamiseks vajalikud juhised.
>> Lapsed peavad olema järelevalve all, et nad ei saaks seadmega mängida.
>> Arvestage sellega, et smarti Wallboxi paigaldamine ja käitamine on lubatud maksimaalselt kuni 2000
meetri kõrgusel üle merepinna.

Üldine tooteteave.
See smarti Wallbox vastab tehnika praegusele tasemele ja täidab kõiki kehtivad ohutustehnilisi nõudeid, direktiive ja standardeid. Käesoleva juhendi ohutusjuhiste otstarve on tagada seadme korrakohane ja ohutu paigaldamine ning järgnev kasutamine. Juhendis leiduvate ohutusjuhiste ja muude juhiste
vastase tegevuse või vastavate juhiste eiramise tagajärjeks võivad olla elektrilöök, tulekahju, rasked
vigastused ja/või rasked vigastused.
smarti Wallboxi peab paigaldama ja seejärel kasutusele võtma kvalifitseeritud elektrik, kes võtab selle
kasutusele ja ühendab, lähtudes kohalikest eeskirjadest ja määrustest.
Tõrkeid, mis mõjutavad inimeste, ühendatud sõiduki või seadme enda ohutust, tohivad kõrvaldada ainult volitatud elektrikud.
Kui Wallboxis esineb tõrkeid, lugege peatükki “Veaotsing ja lahendused.” lk 14. Kui viga või rike esineb korduvalt ja seda ei õnnestu jätkuvalt kõrvaldada, võtke ühendust smarti kohaliku tehnilise teenindusega.

Võtke alati ühendust smarti kohaliku tehnilise teenindusega, kui:
>> korpus on mehaaniliselt kahjustada saanud;
>> korpuse uks on eemaldatud või seda ei saa enam sulgeda või lukustada;
>> on näha, et kaitse veepritsmete ja/või võõrkehade eest pole enam piisav;
>> laadimispesal või välisel laadimiskaablil on funktsionaalseid või nähtavaid kahjustusi;
>> Wallbox ei tööta enam nõuetekohaselt või on muul moel kahjustada saanud.
OHT!
Kui märkate, et korpus, laadimise pistikupesa või laadimiskaabel on kahjustatud, peate
Wallboxi paigaldamise kohe katkestama või juba paigaldatud Wallboxi vooluvõrgust lahutama, kasutades selle ja hoone elektrisüsteemi vahele paigaldatud automaatkaitselülitit/-lüliteid (edaspidi nimetatud MCB, vt ka “Glossaar ja sõnaseletused.” lk 27) ja RCCB-d:
Wallboxi kasutamise jätkamine on sellisel juhul keelatud! Võtke ühendust smarti kohaliku
tehnilise teenindusega!

Paigaldamise juhised.
Arvestage smarti Wallboxi paigaldamisel alljärgnevate juhistega.
>> See seade peab olema alati vooluvõrku ühendatud kaitsejuhi kaudu. Kaitsejuhiga ühenduse loomise
ja kontrollimise eest kannab hoolt paigaldaja. Pärast paigaldamist tohivad muudatusi teha ainult
kvalifitseeritud elektrikud.
>> Järgige alati Wallboxi käitusriigi kohalikke ohutusnõudeid.
>> Nõuetekohaseks toimimiseks peab Wallboxi kaabel olema hoone elektrisüsteemis sobiva MCB ja RCCB
abil kaitstud.
>> Wallboxi täielikult vooluvõrgust lahutamiseks tuleb toide lahutada alati vaheleühendatud MCB ja
RCCB abil.
>> Veenduge, et seadme nimipinge ja -vool sobiksid ühtiksid teie kohaliku vooluvõrgu andmetega ja
nimivõimsust ei ületatakse laadimise ajal.
>> Wallboxi ei tohi paigaldada aladesse, kus inimesed sageli liiguvad. Eriti hoolikalt tuleb vältida paigaldamist läbikäikudesse ja tähistatud põgenemisteedele.
>> Wallboxi ei tohi mitte mingil juhul paigaldada kitsastesse ruumitingimustesse. Kindlasti peab olema tagatud, et sõiduki saaks parkida laadimiseks Wallboxist piisavale kaugusele ja et sõiduki saaks
ühendada selliselt, et laadimiskaablile ei avalduks tõmbekoormus. Kaugus sõiduki ja Wallboxi vahel
peab olema minimaalselt 50 cm ja maksimaalselt 5 m. Sellest soovitusest võib olenevalt Wallboxi
mudelist (laadimiskaabli pikkusest) ja kohalikest oludest kõrvale kalduda.
>> Mitte mingil juhul ei tohi muuta Wallboxi korpust või sisemisi ühendusi. Selle juhise eiramine on
ohtlik ja rikub olulisel määral garantiitingimusi ning võib garantii kohe tühistada.
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‡‡Ettevalmistamine, paigaldamine
ja kasutuselevõtt.
Tootetutvustus.
smarti Wallboxi mudeleid toodetakse täielikult Saksamaal ja need täidavad kõiki kogu Euroopas kehtivaid elektrisõidukite laadimise eeskirju ja standardeid, vastavalt normi IEC 61851-1, režiimile 3 – lisateavet lugege peatükist “Direktiivid ja normid.” lk 26. Vajaduse järgi saab kasutaja valida laadimispistikuga või püsivalt ühendatud laadimiskaabliga mudeli vahel, mis on mõeldud kasutamiseks nii
era- kui ka poolavalikus valdkonnas.
Kõikide meie toodete puhul on kasutajate ohutus meile ülimalt oluline. Seega on teie Wallboxil integreeritud alalisvoolu rikkevoolutuvastus, mis tagab alalisvoolu rikkevoolude puhul etteühendatud RCCB
nõuetekohase toimimise.
Wallboxi igapäevane kasutamine on väga lihtne. Wallboxi esiküljel olevate LED-indikaatorite abil saate
alati kiire ülevaate tööseisundist. Rikete korral näete põhjust eriliste LED-rikkekoodidega, ilma et peaksite korpust avama. Kui spetsialist on smarti Wallboxi kasutusele võtnud, saab seda igal ajal laadimiseks kasutada, seejuures tuleb laadimine alati eraldi aktiveerida, kasutades integreeritud võtmelülitit.

Lahtipakkimine ja tarnekomplekt.
smarti Wallbox tarnitakse koos erinevate tarvikutega, mida läheb tarvis paigaldamiseks ja nõuetekohase toimimise tagamiseks. Seetõttu kontrollige (võimalusel koos kliendiga) kohe pärast lahtipakkimist,
kas järgmised komponendid sisalduvad tarnekomplektis:
Komponent

Kogus

Wallbox

1

laadimisjaam, mis koosneb lukustatava uksega plastkorpusest ja eraldi paigaldusplaadist

lühijuhend

1

trükitud lühijuhend, mis sisaldab ohutusjuhiseid

1

kruvide komplekt seinale kinnitamiseks, sisaldab 2 × 4 kruvisid ning
sobivaid tüübleid, kolmnurkset võtit, lülitivõtit (2 tk), tõmbekoormuse
tõkestit koos kruvidega (2 tk), korke seadme tagakülje avade jaoks (3
tk)

paigalduskomplekt

Kirjeldus

Kui üks või mitu nimetatud komponenti puuduvad pärast lahtipakkimist, võtke kohe ühendust kohaliku
smarti partneriga.

Tootemudeli tuvastamine.
smarti Wallbox on saadaval erinevate mudelitena, mis on elektriliselt optimeeritud erinevate kasutusprofiilide jaoks.
Wallboxi alumisel küljel on toote etikett, millel on märgitud kordumatu smarti viitenumber antud Wallboxi jaoks. Tuvastamise jaoks
on eriti olulised mudeli tähis (A000 906 XX XX) ja selle all olevad
võrguühenduse andmed (pinge, võrgusagedus, voolutugevus).

3W22S200001

Kui avate paigaldamiseks korpuse luugi, leiate selle taga asuva
elektroonikakatte alumiselt osalt veel ühe tüübisildi, millel on alternatiivina märgitud ABL-tootenumber.
Veenduge enne paigaldamist tingimata smarti viitenumbri või
ABL-tootenumbri alusel, et käesolevas dokumendis kirjeldatakse
ka teie Wallboxi mudeli paigaldust.

Antud dokumendis kirjeldatud Wallboxi mudelite loetelu ning smarti viitenumbri ja ABL-tootenumbri
vahelise seose leiate järgmisest tabelist:
smarti viitenumber

Tootenumber ABL

Võrguühendus

A0009069206

3W11S1

230 / 400 V
50 Hz 16 A

A0009069306

3W22S2

230 / 400 V
50 Hz 32 A

Mudeli kirjeldus

Püsivalt ühendatud laadimiskaabel, vastavalt
standardile IEC 62196-2, tüüp 2, ca 6 m; laadimisvõimsus 11 kW
Integreeritud laadimispistik, vastavalt standardile IEC 62196-2, tüüp 2 valikuliselt saadava režiim-3-laadimiskaabli jaoks; laadimisvõimsus 22 kW

NB!
Selles kasutusjuhendis nimetatud teave ja tehnilised spetsifikatsioonid puudutavad ainult juhendis nimetatud mudeleid ja neist ei tohi lähtuda Wallboxi teiste mudelite puhul.
Need mudelid tarnitakse vajaduse korral eraldi juhenditega.				
Kui teie Wallboxi mudeli paigaldust ei ole selles juhendis kirjeldatud, pöörduge smarti
kohaliku tehnilise teeninduse poole. Ärge mingil juhul Wallboxi paigaldage, kuna see võib
Wallboxi kahjustada ja/või põhjustada surma.

Üldised tingimused paigalduskohale.
smarti Wallbox on elektrotehniline seade ja seetõttu kehtivad selle paigaldamisele sise- ja välistingimustes teatud tingimused. Paigalduskoha valimisel pidage silmas alltoodud punkte.
>> Võtke arvesse kõiki kohalikke eeskirju elektrilise paigaldamise, tulekahju ennetamise ja õnnetuste
ennetamise kohta.
>> Wallbox tuleb paigaldada volitatud kasutajate jaoks vabalt ligipääsetavasse kohta.
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>> Lisaks tuleb Wallboxi ees jätta piisavalt ruumi parkimiseks, et integreeritud või välise laadimiskaabliga sõiduk oleks igal ajal hästi ligipääsetav.
>> Paigalduskõrguseks soovitatakse 120 kuni 140 cm vahekaugust põrandast
kuni seadme alaservani: seda soovitatud vahekaugust võib olenevalt kohalikest oludest ka suurendada või vähendada. Paigalduskohas peab olema
tagatud piisav õhuringlus, et Wallboxi laadimisrežiimil jahutataks: järgige
alati lubatud töötemperatuure (vt ptk “Tehnilised andmed.” lk 23).
>> Paigalduspind peab olema sile ja ühetasane ning piisavalt tugev Wallboxi
paigaldamiseks.
>> Wallboxi paigaldamiseks nõutav paigalduspind on vähemalt 512 x 429 mm
(K x L). Wallboxi paigaldusplaat peab kogu pinna ulatuses paigalduspinna
vastu toetuma.

120 kuni
140 cm

>> Wallboxi ohutuks kasutamiseks tuleb korpuse ümber jätta kõikidel külgedel
vähemalt 50 cm vaba ruumi.
>> Wallbox on põhimõtteliselt sobilik kasutamiseks kõrgetel keskkonnatemperatuuridel. Sellegipoolest tuleb igal juhul tagada, et maksimaalselt lubatud
töötemperatuuri ei ületataks otsese päikesekiirguse vm välismõjude tõttu.
>> Wallbox täidab välistingimustesse paigaldamise nõudeid. Ilmastikust tuleneva määrdumise vältimiseks soovitame Wallboxi välitingimustesse paigaldamise korral kasutada katusealuseid paigalduskohti.

Nõudmised elektrikaablile.
smarti Wallboxi elektrotehniliseks ühendamiseks tuleb tingimata silmas pidada järgmiseid andmeid:
>> Kehtivad kõik madalpingesüsteemide rajamise nõuded, vastavalt standardile IEC 60364-1 ja IEC
60364-5-52.
>> Mudelid A0009069206 ja A0009069306 on ette nähtud võrgupinge jaoks 230 V (faas-null) või 400 V
(faas-faas) 50 Hz.
>> Paigalduskohas peab olema vastavalt standardile HD 60364-7-722:2012 (vt ka “Direktiivid ja normid.”
lk 26) piisava suurusega ühendus vooluvõrguga: see ühendus peab olema ette nähtud ainult Wallboxi jaoks, millesse ei tohi ühendada teisi elektrilisi tarbijaid.
>> Vajaduse korral tuleb vedada eraldi toiteliin, mis oleks ette nähtud ainult Wallboxiga ühendamiseks
ning vastaks üldistele juhtmeühenduse ja hoonete insenerisüsteemide nõuetele.
>> Olenevalt soovitud ühendusvõimsusest tuleb Wallboxi paigaldus enne kasutuselevõtmist kohalikus
registreerida elektrivõrguoperaatori juures või tema poolt vastu võtta. Selleks järgige oma elektrivõrguoperaatori kohalikke nõudeid.
>> Juhtme läbimõõt tuleb valida vastavalt soovitud ühendusvõimsusele ja muudele aspektidele (nagu
juhtme pikkus, materjal, juhtmete vedamise moodus jne). Ühendusklambrid Wallboxi sees on ette
nähtud juhtmetele läbimõõduga kuni 16 mm2.
>> Soovi korral võib ühendusjuhtme vedada krohvi alt: paigaldusplaat on ette valmistatud nii juhtme
vedamiseks ülevalt kui ka tagaküljelt.
>> Wallboxi toidet tuleb alati kaitsta eraldi MCB ja RCCB-ga (vähemalt tüüp A). Kindlasti järgige MCB ja

RCCB valimisel riiklikult kehtivaid nõudeid. Riigiti võidakse nõuda teistsuguse rakendumiskarakteristikuga RCCB-d (näiteks tüüp B).
>> Wallboxil pole eraldi sisse-/väljalülitamise lülitit: Kui soovite Wallboxi kasutamise lõpetada, peate
alati hoone vooluvõrgu ja seadme vahele paigaldatud MCB ja RCCB lülitama asendisse 0 (Off/väljas).
>> Kontrollige tingimata, et järgitaks antud juhendis toodud ühendamise andmeid. Nende eiramine või
tähelepanuta jätmine võib põhjustada elektrilöögi tõttu tõsiseid vigastusi, kuni surmani välja. Lisaks pole nimetatud juhiste mittejärgmisel tagatud Wallboxi nõuetekohane talitlus.
MÄRKUS!
Erinevates riikides kehtivad erinevad kohalikku vooluvõrku ühendamise tingimused, mis on
nimetatud käesolevas juhendis. Sellisel juhul tuleb Wallbox ühendada vastavalt paigaldamise
asukohariigi ühendustüübile. Ülevaate erinevate riikide ühendustüüpidest leiate käesoleva juhendi lehekülg 29 või veebisaidilt www.yourwallbox.de järgmise lingi alt:			
www.yourwallbox.de/Mains_Connection_Schemes

Paigaldusplaadi mehaaniline paigaldamine.
Kui olete Wallboxi paigalduskoha kindlaks määranud, võite alustada mehaanilise paigaldusega. Paigaldamiseks vajate järgmiseid komponente:
>> trell või akukruvikeeraja (ei sisaldu tarnekomplektis)
>> puur Ø 10 mm vastava paigalduspinna jaoks (ei sisaldu tarnekomplektis)
>> lapik kruvikeeraja (2,5 mm laiusega), ristpeaga kruvikeeraja (PH1) ja torx-võtmed (TX40, TX25, TX20,
TX10)
>> paigaldusplaat (sisaldub tarnekomplektis)
>> tangid või lõikenuga juhtmete väljatõmbamiseks või kaabli läbiviigu lõikamiseks paigaldusplaadil
(ei sisaldu tarnekomplektis)
>> neli peitpeaga kruvi 8 x 60 paigaldusplaadi kinnitamiseks TX40-kruvikeerajaga (sisaldub tarnekomplektis)
>> neli kruvi 6 x 25 Wallboxi korpuse kinnitamiseks paigaldusplaadile TX25-kruvikeerajaga (sisaldub
tarnekomplektis)
>> Vajaduse korral: Paigalduspinnaga sobivad tüüblid (sisalduvad tarnekomplektis: nailon-tüüblid, 10
x 50)
>> vajadusel vesilood (ei sisaldu tarnekomplektis)
OHT!
Järgige igal juhul 5 ohutusreeglit:
1. Ühenda lahti
2. Tõkesta uuesti sisselülitamine
3. Kontrolli pinge puudumist
4. Maanda ja lühista
5. Katke kinni või isoleerige kõrvalasuvad pinge all olevad osad
Enne paigaldamise alustamist deaktiveerige tingimata Wallboxi MCB ja RCCB hoone elektrisüsteemis. Lisaks tagage, et MCB-d ja RCCB-d ei saaks paigaldamise ajal uuesti sisse lülitada. Vastasel juhul valitseb elektrilöögi tõttu tõsiste vigastuste oht, kuni surmani välja!
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Puuravade tegemiseks paigaldusplaadi abil toimige järgmiselt:
1. Kontrollige, kas soovitud paigalduskohas oleks olemas piisavalt pikk ühenduskaabel. Vastasel juhul tuleb kaabel vedada.

83

2. Paigaldusplaadi ülaservas ja selle pealispinna keskel on eelstantsitud sisestusavad kaabli jaoks. Eemaldage vastavalt paigalduskohas
olevale kaablile (ja vastavalt vajadusele) üks
ühendamiseks ettenähtud plastik-kate, kasutades sobivaid tange, lõikenuga või puuri.

3. Seadke paigaldusplaat valitud paigalduspinnal
sobivasse asendisse: vajadusel kasutage selleks
vesiloodi. Märkige pliiatsiga ära puurimiskohad.

4. Puurige sisse pliiatsiga märgitud paigaldusavad (Ø 10 mm). Vajaduse korral sisestage kaasasolevad tüüblid paigalduskruvide jaoks.

5. Kruvige paigaldusplaat kruvikeeraja (TX40) ja
kaasasolevate peitkruvide (8 x 60) abil paigalduskohale kinni. 					
MÄRKUS: Juhtme vedamiseks tagaküljelt peate
kaabli esmalt sisestama ühenduspiirkonda läbi
paigaldusplaadi alumisel kolmandikul oleva
ava, enne kui paigaldusplaadi kinni kruvite.

83

6. Kui kaabel sisestatakse ülevalt, tuleb juhe vedada
nii, et see sisestatakse esmalt ühenduspiirkonda
ja fikseeritakse vastava juhtmeklambri abil.
MÄRKUS: Kaabli vedamisel tagaküljelt pole juhtmeklambrit tarvis.
7. Avage nüüd Wallboxi korpuse luuk kaasasoleva kolmnurk-võtme abil ja klappige luuk ettepoole lahti,					
NÄPUNÄIDE: Tegutsege selle juures äärmiselt
ettevaatlikult ning kaitske korpuse luuki kriimustuste ja muude kahjustuste eest. Eemaldage
korpuse luugi kaitsekile võimalusel alles vahetult pärast paigaldamise lõpetamist.

8. Keerake kruvikeeraja abil lahti kruvi TX20, mis
fikseerib elektroonikakatet keskosas, ja eemaldage see. Hoidke kruvi kindlas kohas alles.

9. Wallbox tarnitakse kolme sobiva membraaniga,
mis on mõeldud Wallboxi alumises osas olevate avade jaoks. Sisestage need ja tehke suurele membraanile sisselõige: pistke juhe sellest
avast sisse.

10. Riputage Wallbox paigaldusplaadi külge. Selleks
sisestage tagakülje keskel ülaosas sissekeeratud kruvi vastavasse avasse paigaldusplaadil:
Wallbox on nüüd kindlalt kinnitatud.
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11. Kruvige Wallbox kruvikeeraja abil (TX25) ja nelja kaasasoleva 6 x 25 kruvi abil paigaldusplaadi
külge. Wallbox on nüüd tugevalt paigaldusplaadi külge kinnitatud.

12. Elastsete juhtmete abil ühendamise korral
kontrollige, et isoleeritud traadid oleks varustatud isoleerotsakutega. Keerake lahti ühendusklemmide alumine lamepea-kruvi, sisestage
traadid vastavasse klemmi ja kruvige juhe kinni
pöördemomendiga 2,5 kuni 3 Klemmide jaotus on
toodud järgmisel joonisel ja tabelis.

3-faasiliste mudelite A0009069206 ja A0009069306 puhul ühendatakse juhtmed järgmiselt:
Tähistus

Traadi värv

Ühenduse tähistus

Voolujuhtiv juhe, faas 1

Pruun

L1

Voolujuhtiv juhe, faas 2

Must

L2

Voolujuhtiv juhe, faas 3

Hall

L3

Neutraalne juhe

Sinine

N

Kaitsejuhe

Roheline-kollane

PE

OHT!
Palun jälgige, et teie Wallboxi elektroonika ei saaks kahjustada, kui ühendata voolupinge
üle 250 V voolujuhtiva juhtme L1 ja neutraalse juhtme vahele.
MÄRKUS!
3-faasilisi mudeleid võib soovi korral ühendada ja kasutada ka ühefaasilise klemmiga L1.
Sellisel juhul ei saavutata aga Wallboxi jaoks ettenähtud nimipinget.				
Toitevõrgu ebasümmeetrilise koormuse korral järgige kohalikke kehtivaid tehnilisi ühendustingimusi.

MÄRKUS!
Erinevates riikides kehtivad erinevad kohalikku vooluvõrku ühendamise tingimused, mis
on nimetatud käesolevas juhendis. Sellisel juhul tuleb Wallbox ühendada vastavalt paigaldamise asukohariigi ühendustüübile. Ülevaate erinevate riikide ühendustüüpidest leiate
käesoleva juhendi lehekülg 29 või veebisaidilt www.yourwallbox.de järgmise lingi alt:
www.yourwallbox.de/Mains_Connection_Schemes
MÄRKUS!
smarti Wallbox on tehases eelseadistatud laadimisvoolule 16A. Kui hoone elektrisüsteem
võimaldab väiksemat või suuremat laadimisvoolu, tuleb Wallboxi eelseadistusi vastavalt kohandada, enne kui elektroonikakatte tagasi paigaldate ja Wallboxi seejärel kasutusele võtate: See toiming on kirjeldatud peatükis “Seadistus- ja testrežiim.” lk 18 jj. 			
Pidage meeles, et tootesildil märgitud ja püsivaral konfigureeritud nimipinget ei tohi mingil
juhul ületada.

13. Paigaldage elektroonikakate korpusesse tagasi ja kruvige see vastava torx-kruvi (TX20) abil
kinni.

14. Klappige korpuse luuk ülespoole, nii et see korpusesse klõpsataks, ja lukustage see kaasasoleva kolmkantvõtme abil.

Elektriline kasutuselevõtt.
Pärast mehaanilist ja elektrilist paigaldust tuleb kontrollida smarti Wallboxi nõuetekohast toimimist
kasutamiseks ja kõrvaldada võimalikud talitlushäired või paigaldusvead.
Wallboxi kasutuselevõtmiseks tehke järgmist.
1. Lülitage vahele ühendatud MCB(d) sisse.
2. Lülitage lisaks väline RCCB sisse (ühendus Wallboxi ja vooluvõrgu vahel taastatakse).
Kui Wallbox on taas vooluvõrguga ühendatud, algab selle käivitumine: Seejuures kontrollitakse sisemist elektroonikat, et tagada seadme õige toimimine. Seda protseduuri märgistavad Wallboxi esiküljel
olevad LED-indikaatorid alljärgnevalt.
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LED-joonis

Kirjeldus

Kõik kolm LEDi vilguvad ühe korra...
...ja kustuvad seejärel.
Seejärel vilgub sinine LED
ja roheline LED
, märkimaks hetke-tarkvaraverisooni (kasutamise seisukohalt mitteoluline).
Seepeale vilgub sinine LED
iga 5 sekundi järel, samas kui roheline LED ja punane LED kustuvad.
Sõiduki saab nüüd laadimiseks ühendada. Laadimisprotsessi ennast kirjeldatakse kaasasolevas kasutusjuhendis.
MÄRKUS!
Elektrilise kasutuselevõtmise lõpuleviimiseks tuleb testrežiimis kontrollida Wallboxi kaitsmete laitmatut talitlust. Testrežiimi on kirjeldatud peatükis “Seadistus- ja testrežiim.” lk
18 jj.

‡‡Veaotsing ja lahendused.
Kui smarti Wallboxi töös peaks tekkima tõrge, antakse sellest märku LED-indikaatorite abil korpuse
luugi alumises osas. Veast märku andmiseks võivad LED-tuled...

...põlevad
...ei põle
...vilguvad
(pidevalt sees)
(pidevalt väljas).
See peatükk kirjeldab rikete ja veaseisundite äratundmist ning meetmeid, mida nende kõrvaldamiseks
tarvitusele võtta.

Tõrked ja lahendused.
Ohutuks kasutamiseks peab Wallbox olema hoone elektrisüsteemis kaitstud välise MCB ja RCCB abil.
Selleks, et rakendada vea korral sobivaid, tööseisundit taastavaid meetmeid, peate esmalt tuvastama,
millise tõrkega on tegu. Võimalikud on alljärgnevad tõrked.
Tõrge

Võimalik põhjus

Wallbox pole ühendatud vooluvõrku.

LEDid ei tööta.

Elektrilist sõidukit
ei tuvastata.

LED-tuled näitavad
veateadet.

Wallbox pole ühendatud vastavalt paigaldamise asukohariigi
ühendustüübile.

Lahendussoovitus

Hoone vooluvõrk ei tööta. Kontrollige vaheleühendatud MCB-d ja RCCB-d ning vajadusel lülitage need
uuesti sisse. Kui viga kordub või jääb püsima, võtke
ühendust smarti kohaliku tehnilise teenindusega.
Kontrollige oma Wallboxi ühendusviisi riigispetsiifiliste ühendustüüpide ülevaate alusel, mille leiate
käesolevast juhendist lehekülg 29 või veebisaidil www.yourwallbox.de järgmise lingi alt:
www.yourwallbox.de/Mains_Connection_Schemes

Vajadusel muutke ühendusviisi, vastavalt sellele ülevaatele.
Tegu on Wallboxi sise- Wallbox tuleb välja vahetada. Võtke sellisel juhul
mise veaga.
ühendust smarti kohaliku tehnilise teenindusega.
Laadimiskaabel ei ole
Eemaldage laadimispistik sõidukist ja Wallboxi külsõidukis või Wallboxi
jest ning ühendage uuesti. Kui viga ei kao, kontrollikülge õigesti ühenda- ge režiim-3-laadimiskaablit ja võtke ühendust smarti
tud.
kohaliku tehnilise teenindusega.
Taaskäivitage laadimine. Kui viga kordub või jääb püsima, lõpetage Wallboxi kasutamine (vt “Toote seisWallbox tuvastab vea.
majätmine ja uuesti kasutusele võtmine.” lk 22) ja
võtke ühendust smarti kohaliku teenindusega.

MÄRKUS!
Kui viga on Wallboxi elektrikaablis, lõpetage Wallboxi kasutamine (vt “Toote seismajätmine ja uuesti kasutusele võtmine.” lk 22) ja võtke ühendust smarti tehnilise teenindusega.
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Veaseisundid ja lahendused.
Veaseisundite tähistamiseks põlevad ja vilguvad LEDid kindlate, pidevalt korduvate mustritega. Veaseisundite puhul F1 kuni F10 esitatakse veamärguanne 200 ms sammutaktis. LED-tuled võivad seejuures pidevalt põleda, mitte põleda või 200 ms jooksul vilkuda. Vigade optilise esitamise jaotuse leiate
järgnevast loendist:
200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms

Kirjeldus

Viga F1: Wallboxi peakaitse ei avane.
Roheline LED vilgub neli korda järjest, sinine
LED ei põle, punane LED põleb pidevalt.

Viga F2: Püsivara on käivitustesti või tsüklilise eneRoheline LED vilgub kolm korda järjest, sinine setesti käigus tuvastanud lubamatu oleku.
LED vilgub seejärel ühe korra, punane LED põleb pidevalt.
Lahendus: Lülitage mõlemal juhul voolutoide välja ja uuesti sisse. Kui viga esineb korduvalt, lõpetage
Wallboxi kasutamine (vt “Toote seismajätmine ja uuesti kasutusele võtmine.” lk 22) ja võtke ühendust
smarti kohaliku teenindusega.

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

Roheline ja sinine LED vilguvad vaheldumisi
ühe korra, punane LED põleb pidevalt.

Kirjeldus
Viga F3: Sisemine alalis-rikkevoolu moodul on registreerinud alalis-rikkevoolu.

Lahendus: Kui viga esineb esimest korda, katkestatakse laadimisprotsess 30 sekundiks ja seejärel taaskäivitatakse automaatselt. Kui viga tekib kohe uuesti, katkestatakse laadimisprotsess lõplikult. Uut
laadimisprotsessi on võimalik alustada alles pärast sõiduki lahutamist Wallboxi küljest.
Võimalik, et sõiduki laadimissüsteemis esineb elektrooniline viga. Ärge laadige sõidukit ja võtke kohe
ühendust kvalifitseeritud töökojaga. Lisaks järgige sõiduki kasutusjuhendis olevaid juhiseid,

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

Kirjeldus

Viga F5: See viga käib ainult laadimispistikuga
mudelite kohta laadimispistikuga mudelite kohta
(A0009069306) ning näitab, et režiim-3-laadimisjuhtSinine LED vilgub neli korda järjest, roheline me pistikut ei õnnestunud Wallboxi laadimispistikus
lukustada.
LED ei põle, punane LED põleb pidevalt.
Viga F6: See viga käib ainult laadimispistikuga mudelite kohta (A0009069306) ning näitab, et režiim-3-laaRoheline LED vilgub kaks korda, seejärel vilgub dimiskaabli voolukodeering on vigane.
sinine LED kaks korda, punane LED põleb pidevalt.
Lahendus: Wallbox käivitab laadimisprotsessi 60 sekundi pärast automaatselt uuesti. Kui viga ei kao,
kontrollige pistiku asendit laadimispistiku pesas või tõmmake see välja ja pistke uuesti sisse. Kui viga
ei kao, kontrollige režiim-3-laadimiskaablit ennast. Kui kaablil ei ole kahjustusi, võib olla vajalik Wallboxi väljavahetamine: Selleks võtke ühendust smarti kohaliku tehnilise teenindusega!

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

Kirjeldus

Viga F7: Sõiduk nõuab õhutusega laadimisrežiimi.
Sinine LED vilgub kaks korda järjest, roheline
LED ei põle, punane LED põleb pidevalt.
Lahendus: Wallbox käivitab laadimisprotsessi 60 sekundi pärast automaatselt uuesti. Kui viga ei kao,
pöörduge smarti kohalikku tehnilisse teenindusse. Sõidukite laadimine, mis nõuavad laadimisrežiimi
ajal õhutamist, pole smarti Wallboxiga võimalik,

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

Kirjeldus

Viga F8: Tuvastati lühis signaalkontakti CP ja PE-kaitselüliti vahel või on sõiduki kommunikatsiooniliides
Roheline LED vilgub kaks korda järjest, sinine rikkis.
LED ei põle, punane LED põleb pidevalt.
Lahendus: Wallbox käivitab laadimisprotsessi 60 sekundi pärast automaatselt uuesti. Kui viga ei kao,
kontrollige režiim-3-laadimiskaablit. Kui kaablil ei ole kahjustusi, tuleb kontrollida sõidukit. Selleks
pöörduge kvalifitseeritud töökotta.
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200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms

Kirjeldus

Viga F9: Voolupinge jälgimismoodul on tuvastanud, et
laadimisvool ületab seadistatud maksimaalset vooRoheline LED vilgub neli korda järjest, neljan- lupinget.
dal korral vilgub ka sinine LED, punane LED põleb pidevalt.
Lahendus: Wallbox käivitab laadimisprotsessi 60 sekundi pärast automaatselt uuesti. Kui viga ei kao,
tuleb kontrollida režiim-3-laadimiskaablit või sõidukit. Selleks pöörduge kvalifitseeritud töökotta.

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

Kirjeldus

Viga F10: Temperatuuriandur on tuvastanud korpuse
sees
temperatuuri üle 80° Celsius.
Roheline LED vilgub neli korda järjest, kolmandal ja neljandal korral vilgub ka sinine LED, punane LED põleb pidevalt.
Lahendus: Temperatuuriandur katkestab laadimisprotsessi.
>> Laadimisprotsess käivitatakse 10 minuti pärast uuesti, kui temperatuur korpuse sees on langenud
alla 70°.
>> Laadimisprotsess käivitatakse kohe uuesti, kui temperatuur korpuse sees on langenud alla 60°.
Kui viga esineb korduvalt või pidevalt, tuleb Wallboxile tagada paigalduskohas parem jahutus ja/või
varjestus. Kui viga endiselt ei kao, tuleb kontrollida sõidukit. Selleks pöörduge kvalifitseeritud töökotta.

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

Kirjeldus

Viga F16: Andmeedastus integreeritud voolupinge
jälgimisseadmesse on häiritud. Maksimaalne laadiSinine ja roheline LED põlevad pidevalt, punane misvool piiratakse tõrke ajal väärtusele 10A.
LED vilgub kaks korda.
Lahendus: Laadimine on endiselt võimalik, kuid laadimisvõimsus on väiksem Kui viga kordub või jääb
püsima, lõpetage Wallboxi kasutamine (vt “Toote seismajätmine ja uuesti kasutusele võtmine.” lk 22)
ja võtke ühendust smarti kohaliku teenindusega.

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

Kirjeldus

Viga F17: Temperatuuriandur on tuvastanud korpuse
sees temperatuuri üle 60° Celsius. Maksimaalne laaSinine ja roheline LED põlevad pidevalt, punane dimisvool piiratakse tõrke ajal väärtusele 6 A.
LED vilgub kaks korda.
Lahendus: Laadimine on endiselt võimalik, kuid laadimisvõimsus on väiksem Kui viga esineb korduvalt
või pidevalt, tuleb Wallboxile tagada paigalduskohas parem jahutus ja/või varjestus. Kui viga endiselt
ei kao, tuleb kontrollida sõidukit. Selleks pöörduge kvalifitseeritud töökotta.
NB!
Kui Wallbox edastab sõiduki laadimise käigus jätkuvalt või pidevalt veateateid, lülitage Wallbox välja (vt”Toote seismajätmine ja uuesti kasutusele võtmine.” lk 22) ja võtke
ühendust smarti kohaliku tehnilise teenindusega. Võimalik, et seadet tuleb parandada,
enne kui laadimisprotsessi saab uuesti käivitada.

Seadistus- ja testrežiim.
smarti Wallboxi laadimisvoolu eelseadistust (16 A) saab muuta sisemise pöördnupu abil seadistusrežiimis, kui hoone elektrisüsteem võimaldab väiksemat või suuremat laadimisvoolu. Igal juhul ei tohi
seejuures ületada tootesildil märgitud nimivoolu.
Seadistusrežiim.
Seadistuste tegemiseks pöördnupu abil tuleb eemaldada Wallboxi sees asuv elektroonikakate. See toiming on kirjeldatud sammudes 7 ja 8 lehekülg 10, peatükis “Paigaldusplaadi mehaaniline paigaldamine.”.
OHT!
Pärast elektroonikakatte eemaldamist võib Wallboxi sees ning komponentidel, mida võite
puudutada, esineda ohtlikku elektripinget. Lülitage IGAL JUHUL esmalt välja Wallboxi MCB ja
RCCB hoone elektrisüsteemis, enne kui jätkate toiminguid seadistus- ja testrežiimis.
Järgige igal juhul 5 ohutusreeglit:
1. Ühenda lahti
2. Tõkesta uuesti sisselülitamine
3. Kontrolli pinge puudumist
4. Maanda ja lühista
5. Katke kinni või isoleeri kõrvalasuvad pinge all olevad osad
Vastasel juhul valitseb elektrilöögi tõttu tõsiste vigastuste oht, kuni surmani välja!
smarti Wallboxi peamoodulil paikneb kaks pöördlülitit S1 ja S3,
mis tuleb normaalrežiimil seada positsioonile 0. Laadimisvoolu muutmiseks on vajalik ainult lüliti S1 (joonisel vasakpoolne).
Hoidke pöördlüliti S3 alati positsioonis 0.

S1

S3
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smarti Wallboxi maksimaalse laadimisvoolu seadistuste muutmiseks toimige järgmiselt:
Töösamm

LED-indikaatori olek

Märkus

3. Lülitage Wallboxi voolutoide vaheleühendatud MCB ja RCCB abil välja.

-

4. Eemaldage sisemine elektroonikakate.
Seadistage soovitud väärtus pöördnupu abil S1 (vt tabelit lehekülg 18).

Valige pöördlülitil S1 soovitud
voolutugevusele vastav positsioon. Hoidke pöördlüliti S3 positsioonis 0.

5. Paigaldage sisemine elektroonikakate. Sulgege ja lukustage seadmeluuk.
Lülitage Wallboxi voolutoide vaheleühendatud MCB ja RCCB abil sisse.

Wallbox käivitatakse nüüd seadistusrežiimis ja see võtab üle
mõlema pöördlüliti seadistused.

6. Wallbox käivitub nüüd seadistusre- ca 10
žiimis.
sekundit

Kui seadistused on ca 10 s järel
edukalt salvestatud, süttivad
kõik LED-tuled.

7. Lülitage Wallboxi voolutoide vaheleühendatud MCB ja RCCB abil välja.
8. Eemaldage sisemine elektroonikakate.
Seadke pöördlüliti S1 positsioonile 0,
1 või F.
9. Paigaldage sisemine elektroonikakate. Sulgege ja lukustage seadmeluuk.
Lülitage Wallboxi voolutoide vaheleühendatud MCB ja RCCB abil sisse.

Kontrollige, et pöördlüliti S3
oleks endiselt seadistatud positsioonile 0.
Wallbox laadib käivitamise ajal
mälust uued seadistused ja töötab seejärel normaalrežiimil (vt
lk lehekülg 12 jj).

Eelseadistatud voolutugevuse muutmise järel võib tekkida viga, millest annavad märku LED-indikaatorid, pärast seda kui Wallboxi voolutoide 3. sammus uuesti ühendatakse:
Veakirjeldus

LED-indikaatori olek

>> Seadistuste salvestamine ebaõnnestus.
>> Wallbox seadistati voolutugevusele, mis pole selle mudeli jaoks lubatud.
Seetõttu jääb eelseadistatud voolutugevus muutmata.
Mõlemal juhul jätkake sammuga 6, et käivitada Wallbox seejärel uuesti normaalrežiimis.
Testrežiim
Kasutuselevõtmisel ja hilisemal kasutamisel tuleb smarti Wallboxi seadistusi kontrollida testrežiimil,
kui ühtegi sõidukit pole käepärast. Selleks tehke järgmist:

Töösamm

LED-indikaatori olek

Märkus

1. Lülitage Wallboxi voolutoide vaheleühendatud MCB ja RCCB abil välja.

-

2. Eemaldage sisemine elektroonikakate.
Seadke pöördlüliti S1 positsioonile 2, 4
või E (vt tabelit järgmisel leheküljel).

Hoidke pöördlüliti S3 positsioonis 0.

3. Paigaldage sisemine elektroonikakate. Sulgege ja lukustage seadmeluuk.
Lülitage Wallboxi voolutoide vaheleühendatud MCB ja RCCB abil sisse.

-

4. Wallbox käivitub nüüd testrežiimis.

-

OHT!
Testrežiimil on Wallboxi laadimiskontaktidel elektripinge, mis on eluohtlik: Ärge neid
kontakte mingil juhul puudutage ja olge järgmiste toimingute teostamisel äärmiselt ettevaatlik. Vastasel juhul valitseb elektrilöögi tõttu tõsiste vigastuste oht, kuni surmani
välja!
Töösamm

LED-indikaatori olek

5. Testrežiimil saate nüüd teostada pinge mõõtmise laadimise seinapistiku (A0009069306) või laadimispistiku
(A0009069206) faasidel. Lisaks on või- ca 10
malik mõõta signaali CP-kontaktil (PE minutit
suhtes), sagedust ning impulsihõredust.
6. Testrežiimi lõpetamiseks lülitage
Wallboxi voolutoide vaheleühendatud
MCB ja RCCB abil välja.
7. Eemaldage sisemine elektroonikakate.
Seadke pöördlüliti S1 positsioonile 0,
1 või F.
8. Paigaldage sisemine elektroonikakate. Sulgege ja lukustage seadmeluuk.
Lülitage Wallboxi voolutoide vaheleühendatud MCB ja RCCB abil sisse.

Märkus

Vilkuvad LED-tuled näitavad,
et Wallbox on sisse lülitatud ja
laadimiskontaktid on pinge all.
Seetõttu tegutsege äärmiselt ettevaatlikult!
Umbes 10 minuti pärast lülitatakse voolupinge automaatselt
välja (kõik LED-tuled põlevad).
Kontrollige, et pöördlüliti S3
oleks endiselt seadistatud positsioonile 0.
Wallbox laadib käivitamise ajal
mälust seadistused ja töötab
seejärel normaalrežiimil.
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Pöördlüliti S1 ja S3 seadistused.
Vasakpoolse pöördlüliti S1 abil saab teha järgmiseid seadistusi:
Positsioon

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

Funktsiooni kirjeldus

Selgitus

Normaalrežiim
funktsioon puudub

Tavalise laadimisrežiimi seadistus
Võimalik võrgupinge (kaitse sisse lülitatud) ja kommuniTestrežiim
katsiooni (CP) mõõtmine laadimiskontaktidel, kontrollimaks talitlust ilma sõidukita.
Seadme ID on võimalik sisestada pöördnupu S3 abil (vt
Seadme ID seadistamine
järgmine lehekülg)
Testrežiim
vt positsiooni 2
8A
10 A
13 A
16 A
Maksimaalse laadimisvoolu
20 A
seadistamine
30 A
32 A
64 A
Lähtestamine tehaseseadistusele (16 A)
Testrežiim
vt positsiooni 2
Normaalrežiim
Tavalise laadimisrežiimi seadistus

Parempoolse pöördlüliti S3 abil saab teha järgmiseid seadistusi:
Positsioon

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

Funktsiooni kirjeldus

Selgitus

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

Normaal- ja testrežiimi seadistus

Kui pöördlüliti S1 on seadistatud positsioonile 3 (vt ülal),
saate Wallboxile lüliti S3 positsioonide abil omistada muid
seadme ID-sid. Seadme ID muutmine on mõeldud tulevikurakenduste jaoks ning hetkel ei mõjuta see kuidagi seadme
tööd. Seetõttu soovitatakse seda mitte muuta ning hoida
pöördlüliti S3 alati positsioonis 0.

Toote seismajätmine ja uuesti kasutusele võtmine.
Vajaduse korral saate smarti Wallboxi kasutamise lõpetada. Tehke Wallboxi kasutamise lõpetamiseks
alljärgnevat.
1. Lülitage väline RCCB välja (ühendus vooluvõrguga katkestatakse).
2. Lisaks lülitage välja vaheleühendatud MCB.
3. Järgige alati 5 ohutusreeglit:
Nüüd ei saa Wallboxi abil enam laadida ja selle võib vajadusel maha monteerida.
Selleks, et hiljem Wallboxi kasutamist jätkata, tehke alljärgnevat.
1. Lülitage sisse vaheleühendatud MCB.
2. Lülitage lisaks väline RCCB (ühendus vooluvõrguga taastatakse).
Kui smarti Wallbox on taas vooluvõrguga ühendatud, algab selle käivitumine: Nagu kirjeldatud peatükis
“Elektriline kasutuselevõtt.” lk 12, võib sõiduki seejärel laadimiseks ühendada.

Wallboxi tagasisaatmine.
Kui Wallbox paigaldamise ajal või edaspidise kasutamise ajal väljastab pidevalt veateateid või ei tööta
korralikult, võtke ühendust smarti kohaliku tehnilise teenindusega. Kui viga ei õnnestu kõrvaldada,
tuleb seadet remontida. Selleks peate oma Wallboxi välja lülitama, maha monteerima ning smarti tehnilise teeninduse kaudu remonti saatma.
Lisaks Wallboxile peate saadetisele lisama täidetud dokumendi „Checklist for returns“. Kontrollige, et
kõik andmed oleks dokumendis korrektsed ja täielikud ning et dokument oleks allkirjastatud kliendi ja
paigaldaja poolt. Vastasel juhul ei saa remonti läbi viia.
Dokumendi „Checklist for returns“ leiate veebisaidil www.yourwallbox.de järgmise lingi alt:
www.yourwallbox.de/RMA-document
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‡‡Lisa.
Tehnilised andmed.
Mudeli kirjeldus

A0009069206

Eeskirjad

A0009069306

standardid IEC 61851-1 / 61439-7

Võrguühendus

juhtmete jaoks kuni max 5 x 16 mm²

Nimipinge
Nimivool

230/400 V
16 A, 3-faasiline

32 A, 3-faasiline

Nimisagedus
Max laadimisvõimsus
Laadimisühendus
Kaitselülitid
Juhtimine / parameetrid

50 Hz
11 kW

22 kW

2. tüüpi laadimiskaabel, u 6 m

2. tüüpi laadimise pistikupesa

elektrooniline alalis-rikkevoolu tuvastusseade DC-RCM, IΔn d.c. ≥ 6 mA
RS485-liides (pole ligipääsetav kasutajale/paigaldajale)

Keskkonnatemperatuur töötamise ajal

–30 kuni 50 °C

Ladustamistemperatuur

–30 kuni 85°C

Suhteline õhuniiskus

5 kuni 95% (mittekondenseeruv)

Kaitseklass

I

Ülepingekategooria

III

Määrdumisaste

3

Korpuse kaitseaste

IP54

Löögitugevus

IP44
IK08

Mõõtmed koos paigaldusplaadiga

492 x 400 x 194 mm (K x L x S)

Mõõtmed ilma paigaldusplaadita

492 x 400 x 162 mm (K x L x S)

Paigaldusplaadi mõõtmed

477.9 x 376.4 x 32 mm (K x L x S)

Maksimaalne paigalduskõrgus

≤ 2 000 m NHN (üle merepinna)

Üksuse mass koos paigaldusplaadiga

u 14 kg

u 5,7 kg

Üksuse mass ilma paigaldusplaadita

u 13 kg

u 4,7 kg

Mõõtjoonised ja mõõtmed.
smarti Wallbox tarnitakse täielikult paigaldatult ja kontrollitult. Mõõtmed ja paigalduspunktid leiate
alljärgnevatelt joonistelt.
Paigaldusplaat.
194

394

33

Vaated pealt ja küljelt (kõik andmed mm-tes)

478

134

492

376

143

Wallbox koos laadimise pistikupesaga.
Vaade pealt ja küljelt (kõik andmed mm-tes)

134

492

194

400
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Wallbox integreeritud laadimiskaabliga.
Vaade pealt ja küljelt (kõik andmed mm-tes)
194

134

492

394

143

400

194

Kontaktide jaotamine 1. tüüp / 2. tüüp.
PE
CP

PP

L2/N

492

L1

N

CP

CS

134

L1

L3

L2
Tüüp 2

PE

PE
Tüüp 1

Direktiivid ja normid.
smarti Wallbox vastab alljärgnevatele standarditele ja kaitseklassidele.
Üldised direktiivid.
Direktiiv

Selgitus

2014/30/EL

EMC-direktiiv

2011/65/EL

RoHS-2-direktiiv

2012/19/EL

WEEE-direktiiv

2014/35/EL

Madalpingedirektiiv

ElektroG

Elektri- ja elektroonikaseadmete seadus

Seadmeohutuse standardid.
Standard

Selgitus

IEC 61851-1 Ed 2.0:2010

Elektrisõidukite juhtivad laadimissüsteemid. 1. osa: üldised nõuded

IEC/TS 61439-7:2014

7. osa: lülitusseadmete kombinatsioonid kindlate rakenduste jaoks
nagu sadamad, kämpingud, turuplatsid, elektrisõidukite laadimisjaamad

DIN EN 61851-1: 2012-01

Elektrisõidukite juhtivad laadimissüsteemid. 1. osa: üldised nõuded

E DIN EN 61851-22:2011-04

Elektrisõidukite juhtivad laadimissüsteemid. 22. osa: elektrisõidukite
vahelduvvoolu laadimisjaam

HD 60364-7-722:2012

Madalpingesüsteemide rajamine – Osa 7-722: elektrisõidukite elektrivarustus

Kaitseklassid ja kaitseastmed.
Kaitseklass/
kaitseaste

Selgitus

Seade vastab kaitseklassile 1.
IP 44

Seadme kaitseaste: kaitse 1 mm-st suuremate tahkiste sissetungimise ja veepritsmete eest (mudel: A0009069306).

IP 54

Seadme kaitseaste: kaitse puudutamise, kahjustavas koguses tolmu ja veepritsmete
eest (mudel: A0009069206)

CE-tähis ja vastavusdeklaratsioon.
smarti Wallbox kannab CE-tähist. Seadme juurde kuuluv vastavusavalduse saab elektroonilisel kujul alla laadida veebisaidilt www.yourwallbox.de.
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Glossaar ja sõnaseletused.
Järgnevalt selgitatakse olulisi lühendeid ja mõisteid, mida on antud juhendis kasutatud.
Lühend

Selgitus

Tähendus

Direct Current

Alalisvool

Direct Current Residual
Current Monitor

Jälgimisseade alalis-rikkevoolu tuvastamiseks

LED

Light Emitting Diode

Valgusdiood

MCB

Miniature Circuit Breaker

Automaatkaitselüliti

RCCB

Residual Current operated
Circuit-Breaker

Rikkevoolu kaitselüliti

DC
DC-RCM

Kaubamärgid.
Kõik kasutusjuhendis nimetatud ja olenevalt olukorrast kolmandate osapoolte poolt kaitstud kaubamärgid kuuluvad piiramatult vastavalt kehtiva kaubamärgi seaduse alla ja vastavalt registreeritud
omanikele.
Kõik siin nimetatud kaubamärgid, kaubanduslikud nimetused või firmanimed on või võivad olla kaubamärgid või oma vastavate omanike registreeritud kaubamärgid. Kehtivad ka kõik õigused, mida pole
siin selgesõnaliselt nimetatud.
Kui selles kasutusjuhendis pole mõni kasutatud kaubamärk selgelt tähistatud, ei saa sellest järeldada,
et sellele ei rakendu kolmanda osapoole õigused.

Autoriõigus.
Copyright © 2017
Mudel 1.1, SMART-IM-Wallbox-2017-03-06
Kõik õigused reserveeritud.
Kõik andmed selles juhendis võivad eelneva etteteatamiseta muutuda ja ei ole tootjat kohustavad.
Kõik joonised selles juhendis võivad erineda tarnitud tootest ja ei ole tootjale kohustavad.
Tootja ei vastuta kadude ja/või kahjude eest, mis tekivad selle juhendi puuduva või vale teabe tõttu.
Seda kasutusjuhendit ei tohi ilma tootja selge, kirjaliku loata ei tervikuna ega osaliselt taastoota, elektrooniliselt salvestada või mõnel muul viisil elektrooniliselt, elektriliselt, mehaaniliselt, optiliselt, keemiliselt, fotokoopiana või helisalvestisena edastada.

Jäätmekäitlusalane teave.
Keskkonna säästmiseks ja kaitsmiseks, keskkonna saastamise vältimiseks ning materjalide taaskasutamise (ringlussevõtu) parandamiseks andis Euroopa Komisjon
välja direktiivi (WEEE-direktiiv 2002/96/EÜ ja EAG-VO), mille kohaselt tootja peab
elektrilised ja elektroonilised seadmed tagasi võtma, et suunata need nõuetekohasesse jäätmekäitlusse või ümbertöötlemisse.
Selle sümboliga tähistatud seadmeid ei tohi seega Euroopa Liidu piires visata sorteerimata olmeprügi hulka. Lisateavet nõuetekohase jäätmekäitluse kohta saate kohalikust ametiasutusest.
Materjale saab tähiste kohaselt taaskasutada. Taaskasutamise, materjalide ümbertöötlemisega või muu vanade seadmete ümbertöötlemisega annate olulise panuse
meie keskkonna kaitsmisesse.
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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

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

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

L2

L3

N
L2
N
L2
N
N
N
N
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

Country

Local frequency

Taiwan

60 Hz

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)
110 / 220 V
L1
L2
220 / 440 V
L1
N
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
x
x

1-ph 3-ph
x
x
x
x
x
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Pärast selle paigaldusjuhendi avaldamist võib tootja teha tootel väikeseid muudatusi. See võib põhjustada väikesi erinevusi ka välisilmes. Võimalikud värvierinevused on
tingitud trükiprotsessist.

www.smart.com

smart – Daimleri kaubamärk
Daimler AG, smart/MM, H336, Mercedesstr. 137, 70327 Stuttgart

