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 ‡ Fontos információk.

Előszó.
Ez a bevezető a smart Wallbox mechanikus és elektromos telepítését ismerteti. Az ebben a bevezető-
ben ismertetett munkalépéseket csak szakember (mechanikus szerelés) ill. villanyszerelő (elektromos 
szerelés) végezheti el, aki szakmai képesítése, ismeretei és tapasztalatai, ill. a vonatkozó szabványok 
ismeretében birtokában képes a bevezetőben ismertetett munkalépéseket megérteni, végrehajtani és az 
abban rejlő veszélyeket felismerni.

A smart Wallbox változatok a Wallbox címkéjéról egyértelműen azonosíthatóak: Ezeken a címkéken fel 
van tüntetve a smart cikkszám (kívül alul), illetve az ABL-termékszám (elektromos fedél belül), melyek 
azonosak a vonatkozó műszaki adatokkal. A telepítés előtt minden esetben győződjön meg arról, hogy a 
rendelkezésre álló változat leírása szerepel-e ebben a telepítési útmutatóban.

Ebben a kézikönyvben az alábbi Wallbox-változatokat ismertetjük:

smart cikkszám ABL termékszám
A0009069206 3W11S1
A0009069306 3W22S2

Tudnivalók a kézikönyvvel kapcsolatban.
Ez az útmutató a smart Wallbox szállítási terjedelmének részét képezi, és ismerteti azokat a lépéseket 
és beállításokat, amelyek a Wallbox telepítéséhez és üzembe helyezéséhez, illetve az üzemeltetés alatt 
fellépő hibák elhárításához szükségesek. A gyors és világos áttekintés és tájékozódás érdekében a do-
kumentum bizonyos szövegrészei különleges formázással vannak ellátva. 

 > A különböző egyenértékű opciókat ismertető leírások (mint ebben az esetben is), pontokba szedve 
találhatók.

 > Az egyes funkciók végrehajtását ismertető leírásokat számozással soroljuk fel, így határozva meg az 
egyes lépések sorrendjét.

Feltétlenül olvassa el figyelmesen ezt az útmutatót és különösen fontos, hogy az összes biztonsági uta-
sítást tartsa be, amelyet ez az útmutató tartalmaz.

A kézikönyvben minden méret milliméterben értendő. Ha szükséges, az ábrákon megadjuk a méret-
arányt.

Felhívjuk figyelmét, hogy az összes műszaki információ, a termék leírása és tervezési jellemzői előzetes 
értesítés nélkül változhatnak.

Biztonsági utasítások a kézikönyvben. 
Különösen be kell tartani az útmutatóban a következő módon kiemelt figyelmeztetéseket és óvintézke-
déseket. A szimbólumok jelentése a következő:

VESZÉLY!  
Ez a szimbólum a sérülést okozó és életveszélyes elektromos feszültségekre figyelmeztet: 
A figyelmeztetés figyelmen kívül hagyása súlyos és halálos sérüléshez vezethet. Az ezzel a 
szimbólummal jelzett műveleteket semmiképpen nem szabad elvégezni.
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VIGYÁZAT!  
Ez a szimbólum olyan további veszélyekre figyelmeztet, amelyek kárt okozhatnak a készü-
lékben vagy más elektromos fogyasztóban. Az ezzel a szimbólummal jelzett műveleteket kü-
lönös gonddal kell elvégezni.

FONTOS!  
Ezzel a szimbólummal további fontos információkat és funkciókat jelzünk, amelyek szüksé-
gesek a megbízható működtetéshez. Az ezzel a szimbólummal jelzett műveleteket szükség 
szerint kell elvégezni.

Biztonsági figyelmeztetések a készüléken.
A készülékház jobb oldalán lévő címkén, illetve a fali doboz belső elektronika fedelén további biztonsági 
és üzemeltetési utasítás is található. A szimbólumok jelentése a következő:

FIGYELEM!  
Kérjük, mindig olvassa el először a smart Wallbox fali dobozhoz mellékelt kézikönyvet, kü-
lönösen, mielőtt kinyitná a fali doboz készülékházának ajtaját.

FIGYELEM!  
Kérjük, hogy minden esetben figyelmesen olvassa el a telepítési útmutatót (ezt a dokumen-
tumot), mielőtt eltávolítja a fali doboz belső elektromos fedelét.

FIGYELEM!  
A készülékház kinyitása után a fali dobozban, illetve alkatrészeken, amelyet megérinthet, 
veszélyes elektromos feszültség lehet.

Általános biztonsági utasítások.
Vegye figyelembe a következőket:

 > Gondosan olvassa el az útmutatót.

 > Vegye figyelembe az összes figyelmeztetést.

 > Kövesse az utasításokat.

 > A smart Wallbox fali töltő különböző országok számára készült modellekben érhető el. Kérjük, elle-
nőrizze az azonosító jelzés segítségével (mely a Wallbox készülék alján lévő típustáblán található), 
hogy engedélyezték-e az adott Wallbox fali doboz telepítését és üzemeltetését az Ön országában.

 > A Wallbox fali dobozt villanyszerelőnek kell telepítenie, a helyi szabályoknak és előírásoknak meg-
felelően bekötnie, és az üzemeltetés szempontjából jóváhagynia.

 > A Wallbox fali töltő nem tartalmaz hibaáram védőkapcsolót (ÁVK). A hibaáram védőkapcsolónak az 
elékapcsolt készülékben és kizárólag a Wallbox fali töltő ellátóvezetékéhez kell rendelkezésre állnia. 
Minden egyes, jelen dokumentumban leírt smart Wallbox fali töltő modell integrált földzárlatvéde-
lemmel van ellátva, ezért alapvetően elegendő egy A típusú kioldási jelleggörbével rendelkező ÁVK 
alkalmazása. Az adott ország előírásait és a helyi előírásokat mindenkor figyelembe kell venni. Mivel 
ezek más típusú kioldási jelleggörbével rendelkező (például B típusú) ÁVK használatát írhatják elő.
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 > A telepítés alatt, ill. után a fali doboz körül minden oldalról biztosítani kell az 50 cm minimális tá-
volságot.

 > Kizárólag a smart által a készülékhez biztosított és ajánlott tartozékokat használja.

 > Ne telepítse a Wallbox készüléket folyó vagy fröccsenő víz közvetlen környezetébe: A smart Wallbox 
IP54 (A0009069206 modell) ill. IP44 (A0009069306 modell) szerint, permetező és fröccsenő víz elleni 
védettségű.

 > Tilos a Wallbox fali dobozt árvízveszélyes területre telepíteni.

 > Tilos a Wallbox készüléket robbanásveszélyes környezetbe (EX-zónába) telepíteni.

 > A Wallbox készüléket nem szabad más tárgyakkal vagy anyagokkal lefedni, mert mindig biztosítani 
kell a megfelelő légáramlást a számára.

 > Tilos a készülékházra folyadékokat, illetve folyadékot tartalmazó tárgyakat vagy edényeket helyez-
ni.

 > Vegye figyelembe, hogy a csatlakoztatott járműtől és/vagy a nemzeti előírásoktól függően kiegészítő 
túlfeszültség elleni védelem követelménye is fennállhat.

 > Kérjük, vegye figyelembe, hogy bizonyos országok ettől eltérő (például B típusú) kioldási jelleggör-
bét írhatnak elő a készülékek elé kapcsolt hibaáram védőkapcsolók esetében (angolul RCCB, a to-
vábbiakban: ÁVK, lásd még: "Szójegyzék és definíciók" a „Szószedet és definíciók.” 28. oldal). Ilyen 
esetben kérjük, vegye fel a kapcsolatot a smart helyi műszaki szolgáltatások részlegével!

 > Fontos tudni, hogy ha a Wallbox közvetlen közelében (<20 cm) egy rádióadót helyeznek el, az műkö-
dési zavarokat okozhat, ezért kerülendő. 

 > A készüléket csökkent fizikai képességekkel, érzékszervi funkciókkal, illetve értelmi képességekkel 
rendelkező személyek, és gyerekek, továbbá kellő tapasztalattal, illetve ismeretekkel nem rendelke-
ző személyek nem üzemeltethetik, kivéve, amennyiben egy, személyes biztonságukért felelős sze-
mély felügyelete alatt végzik ezt, vagy ettől a személytől a készülék rendeltetésszerű üzemeltetésére 
vonatkozó utasítást kaptak.

 > A gyerekekre fokozottan figyelni kell, hogy ne játszhassanak a készülékkel!

 > Fontos, hogy a smart fali dobozt max. 2000 méter szabványos magasságban (NHN) szabad telepíteni 
és üzemeltetni.

Általános termékinformációk.
A smart Wallbox a legkorszerűbb műszaki színvonalat képviseli, és megfelel az összes létező biztonsági 
előírásnak, irányelvnek és szabványnak. Az ebben az útmutatóban szereplő biztonsági óvintézkedések 
arra szolgálnak, hogy a későbbi zökkenőmentes üzemeltetés érdekében támogatást nyújtsanak a szabá-
lyos és biztonságos telepítéshez. Az jelen útmutatóban szereplő biztonsági figyelmeztetésekkel és uta-
sításokkal ellentétes cselekedetek, illetve a figyelmeztetések és utasítások be nem tartása áramütést, 
tüzet és/vagy súlyos sérülést okozhat.

A smart Wallbox fali dobozt villanyszerelőnek kell telepítenie, a helyi szabályoknak és előírásoknak 
megfelelően bekötnie, és utána az üzemeltetés szempontjából jóváhagynia. 

Csak arra feljogosított villanyszerelő háríthatja el az olyan üzemzavarokat, amelyek veszélyesek lehet-
nek a személyek biztonságára, a csatlakoztatott járművekre vagy magára a készülékre.



Amennyiben meghibásodik a fali doboz, kérjük, hogy először olvassa el a „Hibakeresés és megoldások.” 
14. oldalcímű fejezetet. Ha a hiba vagy üzemzavar megismétlődik, és továbbra sem sikerül elhárítani, 
lépjen kapcsolatba a smart helyi szakszervizével. 

Mindenképpen forduljon a smart helyi szakszervizéhez, ha:

 > a készülékházon mechanikai sérülés keletkezett, 

 > eltávolították a készülék ajtaját, illetve az nem záródik vagy nem zárható,

 > egyértelműen megszűnt a készülék megfelelő védelme a fröccsenő víz és/vagy idegen tárgyak ellen

 > a töltő aljzat vagy a külső töltőkábel nem működik, vagy láthatóan megsérült,

 > a Wallbox nem működik megfelelően, vagy bármilyen módon megsérült.

VESZÉLY!  
Amennyiben sérülést észlel a készülékházon vagy a töltőaljzaton, ill. a töltőkábelen, azon-
nal hagyja abba a fali doboz telepítését, vagy a már telepített fali dobozt a saját hálózat 
elé kapcsolt  kismegszakítóval (a továbbiakban MCB, lásd a „Szószedet és definíciók.” 28. 
oldal című fejezetet) és RCCB-vel (FI-relével) helyezze üzemen kívül: Ebben az esetben ti-
los tovább használni a fali dobozt! Forduljon a smart helyi szakszervizéhez!

Útmutató a telepítéshez.
A smart Wallbox telepítésével kapcsolatban az alábbi használati utasítások érvényesek:

 > A készüléket mindig rá kell kötni a az elektromos hálózat védő-földelő vezetékére. A védőföldelést a 
villanyszerelőnek kell létrehoznia és ellenőriznie. A telepítés után csak szakképzett villanyszerelő 
végezhet változtatásokat.

 > Mindig be kell tartani a fali doboz üzemeltetési országában érvényes biztonsági előírásokat.

 > A rendeltetésszerű üzemeltetés érdekében a fali doboz tápvezetékét a saját hálózatban megfelelő 
kismegszakítókkal és FI-relékkel (MCB és RCCB) le kell védeni.

 > A fali doboznak a hálózatról történő teljesen leválasztásához a tápvezeték csatlakozását a készülék 
elé kapcsolt MCB és RCCB kismegszakítóval és FI-relével meg kell szakítani.

 > Győződjön meg róla, hogy a készülék névleges feszültsége és áramfelvétele megfelel-e a helyi háló-
zatnak, és hogy a készülék nem lépi-e túl a névleges teljesítményt töltés közben. 

 > A Wallbox fali dobozt nem szabad olyan helyre telepíteni, ahol gyakran járnak emberek. Különösen 
folyosókra és menekülési útvonalakra nem szabad telepíteni. 

 > Tilos a fali dobozt szűk helyre telepíteni. Különösképpen biztosítani kell, hogy a járművet a töltéshez 
megfelelő távolságra parkolják le a fali doboztól, és hogy a csatlakoztatott töltőkábel ne feszüljön. A 
jármű és a fali doboz közötti távolság legalább 50 cm és legfeljebb 5 m legyen. Ettől az ajánlástól a 
Wallbox-változattól (töltőkábel hossza) és a helyi adottságoktól függően el lehet térni.

 > Szigorúan tilos bármilyen módosítást végezni a fali doboz készülék házán vagy belső kapcsolásán. 
Ennek megsértése biztonsági kockázatot jelent, és alapvetően megsérti a garanciális feltételeket, és 
azonnali hatállyal elveszhet a garancia.
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 ‡ Előkészületek, telepítés és 
üzembe helyezés.

A termék bemutatása.
A smart Wallbox változatok gyártása teljes egészében Németországban történik, és megfelel az elektro-
mos járművek töltésére vonatkozó mindenkori, Európában érvényes előírásnak és szabványnak az IEC 
61851-1, 3 modell szabványa szerint – lásd ehhez a „Irányelvek és szabványok.” 27. oldal szakaszt is. 
A felhasználó az igényeinek megfelelően választhat a töltőaljzatos vagy a fix töltőkábeles változatok 
közül, amelyeket egyéni használatra vagy a félig nyilvános helyek számára tervezetünk.

Minden termékünk esetében maximális hangsúlyt fektetünk a felhasználó biztonságára. Ezért az Ön 
Wallbox fali töltője integrált egyenáramú hibaáram észleléssel van ellátva, ami biztosítja az elékapcsolt 
ÁVK rendeltetésszerű működését egyenáramú hibaáram esetén.

A fali dobozt nagyon könnyű használni a mindennapok során: A fali doboz elülső oldalán található 
három LED-es jelzőfény segítségével mindig könnyen leolvasható az aktuális üzemállapot. Üzemzavar 
esetén a speciális LED hibakódok segítségével azonnal, a készülékház felnyitása nélkül felismerhető a 
hiba oka. Miután egy szakember üzembe helyezte a smart Wallbox fali dobozt, az bármikor készen áll a 
töltésre, a töltési műveletet azonban a beépített kulcsos kapcsolóval kell engedélyezni minden esetben. 

Kicsomagolás és leszállítási terjedelem.
A smart Wallbox különböző tartozékokkal együtt kerül leszállításra, amelyek a telepítéshez és a ren-
deltetésszerű üzemeltetéshez szükségesek. Ezért kicsomagoláskor azonnal ellenőrizze, (adott esetben 
együtt az ügyféllel) hogy a csomag tartalmazza-e az alábbiakat:

Részegység Mennyiség Leírás

Wallbox fali töltő 1
Töltőállomás, amely egy zárható ajtajú műanyag házból és külön sze-
relőlemezből áll

Rövid útmutató 1
Rövid útmutató, beleértve a biztonsági előírásokat is, nyomtatott for-
mában

Szerelőkészlet 1

Csavarok a falra szereléshez, 2 x 4 csavar, illetve a hozzá tartozó tip-
lik, szekrény kulcs, kulcsok a kulcsos kapcsolóhoz (2 db) tehermente-
sítő/rögzítő kengyel – csavarokkal együtt (2 db), dugók a készülékház 
hátoldali nyílásaihoz (3 db)

Ha a fenti elemek közül egy vagy több hiányzik a kicsomagolás után, akkor azonnal lépjen kapcsolatba 
a helyi smart Partnerrel.
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A termékváltozatok azonosítása.
A smart Wallbox termékcsaládnak több változata is van, amelyeket mechanikai és elektromos szem-
pontból különböző felhasználási profilokhoz optimalizáltunk. 

A fali doboz alján található a termékcímke a fali doboz specifikus 
smart cikkszámával. Az azonosítás szempontjából különösen nagy 
jelentőséggel bír a modell elnevezése (A000 906 XX XX), valamint az 
alatta szereplő, a hálózati kapcsolatra vonatkozó értékek is fonto-
sak (hálózati feszültség, frekvencia, áram).

Ha a telepítéshez kinyitja a készülékház ajtaját, akkor a mögötte 
lévő elektronikafedél alsó tartományában talál egy további típus-
táblát, amelyen alternatívaként az ABL-termékszámot tüntették 
fel.

Kérjük, hogy telepítés előtt a smart cikkszám vagy az ABL termék-
szám alapján minden esetben ellenőrizze, hogy az Ön Wallbox vál-
tozatának telepítése szerepel-e ebben a dokumentumban. 

A jelen dokumentumban szereplő Wallbox változatok listája, valamint a smart cikkszám és az ABL ter-
mékszámok egymáshoz rendelése az alábbi táblázatban található:

smart cikkszám ABL termékszám Hálózati csatlakozás Változat

A0009069206 3W11S1
230 / 400 V   
50 Hz 16 A

Állandó csatlakozású töltőkábel az IEC 62196-2 
tip 2 szabvány szerint, kb. 6 m; töltési teljesít-
mény 11 kW

A0009069306 3W22S2
230 / 400 V   
50 Hz 32 A

Beépített töltőaljzat az IEC 62196-2 tip 2 szab-
vány szerint az opcionálisan kapható Mode-3 
töltőkábelhez; töltési teljesítmény 22 kW

FIGYELEM!  
A jelen kézikönyvben és a műszaki leírásokban szereplő információk kizárólag a je-
len kézikönyvben említett változatokra vonatkoznak, és nem alkalmazhatók más Wall-
box modellekre: Az ilyen változatokat adott esetben a rájuk vonatkozó konkrét utasí-
tásokkal együtt szállítjuk le.         
Ha a Wallbox fali doboz önnél lévő változatának leírása nem szerepel ebben a kézikönyv-
ben, akkor lépjen kapcsolatba a smart helyi szakszervizével: Semmiképpen ne telepítse a 
Wallbox fali dobozt, mert károsodhat a készülék, illetve személyi sérülés és/vagy halálos 
baleset is bekövetkezhet.

A szerelés helyével kapcsolatos általános előírások.
A smart Wallbox egy elektrotechnikai eszköz, ezért a beltéri és kültéri telepítése bizonyos előírások alá 
tartozik. A telepítés helyének kiválasztása során a következő szempontokat kell figyelembe vennie:

 > Vegye figyelembe a villanyszerelésre, a tűzvédelemre, illetve a környezetvédelemre vonatkozó ösz-
szes helyi előírást.

3W22S200001
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 > Úgy szerelje fel a fali dobozt, hogy a kezelésére feljogosított összes személy szabadon megközelít-
hesse azt.

 > Ezen túlmenően álljon rendelkezésre elegendő hely a fali doboz előtt, hogy a jármű a beépített ill. 
külső töltőkábellel bármikor könnyedén elérhető legyen.

 > Az ajánlott szerelési magasság szerint a padlózat és a készülékház alsó pe-
reme között 120-140 cm legyen: Ettől az ajánlástól a helyi adottságoktól füg-
gően akár felfelé, akár lefelé, el lehet térni. Jó szellőző helyet válasszon a 
telepítéshez, hogy a fali doboz hűtése töltés közben is biztosított legyen. 
Mindig ügyeljen a megengedett üzemi hőmérsékletre (lásd „Műszaki ada-
tok.” 24. oldal).

 > Egyenletes talapzattal rendelkező helyet válasszon a szereléshez, ahol meg-
felelő szilárdságú talapzat biztosított a fali doboz szereléséhez.

 > A Wallbox felszereléséhez legalább 512 x 429 mm (M x SZ) szerelőfelület 
szükséges. A fali doboz szerelőlemezének teljes felületével fel kell feküdnie 
a szerelőfelületre. 

 > A fali doboz biztonságos üzemeltetése érdekében legalább 50 cm távolság 
legyen a készülékház minden oldalánál. 

 > A Wallbox alapjában véve magas környezeti hőmérsékleten történő üzemel-
tetésre készült. Mégis biztosítani kell azt, hogy az üzemi hőmérséklet külső 
behatás hatására, mint például közvetlen napsugárzás, vagy egyéb körül-
mény, a megengedett maximális határértéket ne lépje túl.

 > A Wallbox fali töltő eleget tesz a kültéri felszerelésre vonatkozó előírásoknak. Az időjárási viszon-
tagságok által okozott szennyeződések minimálisra csökkentése érdekében a Wallbox fali töltőt kül-
téren tetővel ellátott helyre kell felszerelni.

Az elektromos vezetékekre vonatkozó előírások.
A smart Wallbox elektromos szerelésekor a következő előírásokat minden körülmények között tartsa be:

 > Az alacsony feszültségű berendezések telepítésére vonatkozó IEC 60364-1 és IEC 60364-5-52 szab-
vány összes rendelkezése érvényes.

 > Az A0009069206 és A0009069306 modelleket 230 V (null-fázis vagy 400 V (fázis-fázis) 50 Hz hálózati 
feszültségre tervezték. 

 > A telepítés helyén rendelkezésre kell állnia egy HD 60364-7-722:2012 szabvány szerinti (lásd „Irány-
elvek és szabványok.” 27. oldal) megfelelően méretezett hálózati csatlakozónak: Ez a csatlakozás 
kizárólag a fali dobozt láthatja el, semmilyen más elektromos fogyasztót.

 > Adott esetben vezessen el egy külön tápvezetéket, amely egyedül a fali dobozt látja el és megfelel a 
vezetékezésre, valamint az épülettechnikára vonatkozó előírásoknak. 

 > A kívánt csatlakozó teljesítménytől függően be kell jelenteni a fali doboz telepítését üzembe helye-
zés előtt a helyi áramszolgálgatónál, ill. engedélyeztetni kell velük. Ehhez vegye figyelembe áram-
szolgáltatójának helyi előírásait.

 > A vezeték keresztmetszetét a kívánt csatlakozó teljesítmény és további szempontok (mint a vezeték 
hossza, vezető anyag, az elhúzás módszere stb.) szerint kell megválasztani. A fali doboz csatlakozó-
kapcsait 16 mm2 vezetőátmérőre méretezték.

120 -  

140 cm



 > A tápvezetéket kívánság szerint a vakolatra, vagy alá lehet fektetni: A szerelőlemezt felülről vagy a 
hátoldalról érkező vezetékezésre tervezték.

 > A Wallbox fali töltő tápvezetékét minden esetben saját kismegszakítóval és hibaáram védőkapcso-
lóval (legalább A típusú) kell lebiztosítani. A kismegszakító és a hibaáram védőkapcsoló kiválasz-
tásakor feltétlenül figyelembe kell venni a hatályban lévő vonatkozó nemzeti előírásokat! Mivel a 
nemzeti előírások más típusú kioldási jelleggörbével rendelkező (például B típusú) ÁVK használatát 
írhatják elő.

 > A fali dobozon nincs dedikált ki/be kapcsoló: Ha szeretné üzemen kívül helyezni a fali dobozt, akkor 
a saját hálózatban lévő, a készülék elé kötött MCB (kismegszakító) és RCCB (FI-relé) megszakítókat 
mindig 0 állásba (Off/Ki) kell kapcsolni.

 > Minden esetben győződjön meg arról, hogy az ebben az útmutatóban szereplő, telepítésre vonatko-
zó előírásokat betartják-e. A szabályzatok megsértése vagy be nem tartása áramütéshez vezethet, 
amely súlyos vagy akár halálos személyi sérülést okozhat. Mindezeken felül az említett szabályza-
tok megsértése következtében a fali doboz rendeltetésszerű használata sem biztosított.

FONTOS!  
A különböző országokban eltérhetnek a helyi elektromos hálózatra való bekötésre vonatkozó 
követelmények a jelen útmutatóban szereplő adatoktól. Ebben az esetben a Wallbox készülé-
ket a telepítési országban érvényes módon kell csatlakoztatni. Az ország-specifikus csatla-
kozási típusok áttekintését lásd jelen útmutatóban (30. oldal), illetve a www.yourwallbox.de 
honlapon, az alábbi címen: www.yourwallbox.de/Mains_Connection_Schemes

A szerelőlemez mechanikus telepítése.
Miután meghatározta a fali doboz felszerelési helyét, megkezdheti a mechanikus telepítést. A szerelés-
hez a következő eszközökre van szüksége:

 > Fúrógép vagy akkus csavarozó (a csomag nem tartalmazza)

 > Fúrószár Ø 10 mm a mindenkori szerelési alaphoz (a csomag nem tartalmazza)

 > Lapos fejű csavarhúzó (2,5 mm szélességű), csillagfej- (PH1) és Torx-betétek (TX40, TX25, TX20, TX10)

 > Szerelőlemez (a csomag tartalmazza)

 > Fogó ill. vágókés a szerelőlemez kábel-átvezetéseinek kitöréséhez ill. kivágásához (a csomag nem 
tartalmazza)

 > Négy tányérfejű-csavar 8 x 60 a szerelőlemez rögzítéséhez TX40-csavarhúzóhoz (a csomag tartal-
mazza)

 > Négy csavar 6 x 25 a fali doboz készülékházának a szerelőlemezhez történő rögzítéséhez TX25-csa-
varhúzóhoz (a csomag tartalmazza)

 > Amennyiben szükséges: A szerelési alaphoz megfelelő tiplik (a csomag tartalmazza): Nylon-tiplik, 
10 x 50)

 > Szükség esetén vízmérték (a csomag nem tartalmazza)
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VESZÉLY!  
Mindig tartsa szem előtt az 5 biztonsági szabályt:  
1. Feszültségmentesítés  
2. Biztosítás visszakapcsolás ellen  
3. A feszültségmentes állapot ellenőrzése  
4. Földelés és rövidre zárás  
5. Fedje vagy különítse el a szomszédos áram alatt lévő alkatrészeket  
Minden esetben kapcsolja ki a fali doboz MCB (kismegszakító) és RCCB (FI-relé) megszakító-
kat a saját hálózati elosztóban, mielőtt megkezdi a telepítést. Arról is győződjön meg, hogy 
a telepítési munkálatok ideje alatt az MCB (kismegszakító) és RCCB (FI-relé) megszakítókat 
ne lehessen visszakapcsolni. Máskülönben áramütés veszélye áll fenn, amely súlyos, vagy 
akár halálos sérülést is okozhat!

A következőképpen járjon el a furatok szerelőlemezzel történő elkészítésekor:

1. Győződjön meg arról, hogy a kívánt szerelőpozícióban rendelkezésre áll-e megfelelően méretezett 
tápvezeték. Ha nincs, akkor húzzon vagy fektessen oda tápvezetéket.

2. A szerelőlemez felső szélén, illetve a felülete kö-
zepén tápvezeték bemenetek vannak. Távolítsa 
el a telepítés helyén lévő tápvezeték helyének 
megfelelően (amennyiben szükséges) a tápve-
zeték bevezetés egyik műanyagnyelvét egy arra 
alkalmas fogóval, vágókéssel vagy fúvóval.

 83 

3. Helyezze a szerelőlemezt a kiválasztott felület-
re: Szükség esetén használjon vízmértéket. Je-
lölje ki a furatok helyét.

4. Fúrja ki a szerelőlyukakat a megjelölt helyeken 
(Ø 10 mm). Ha szükséges, helyezze fel a rögzítő-
csavarok csomagban található tiplijeit.



5. Csavarozza fel a szerelőlemezt a (TX40) csavar-
húzóval és a csomagban található tányérfejcsa-
varokat (8 x 60) szerelőpozícióba.    
 
MEGJEGYZÉS: A hátulról történő tápvezetékezés-
hez először vezesse át a kábelt a csatlakozófe-
lület nyilasán a szerelőlemez alsó harmadában, 
mielőtt becsavarozná azokat.

6. Ha a kábel felül lép be, akkor úgy helyezze el a 
tápvezetéket, hogy az felülről érkezzen a csatla-
kozófelületre és rögzíteni lehessen a hozzá tar-
tozó rögzítő kengyelhez.     
 
MEGJEGYZÉS: Hátulról történő vezetékezéskor 
nincs szükség tehermentesítő rögzítő kengyelre. 

 83 

7. Nyissa ki a fali doboz készülékházának ajta-
ját a csomagban található háromszög szekrény 
kulccsal és billentse előre az ajtót.   
 
FONTOS Nagyon óvatosan tegye ezt, és véd-
je meg a készülékház ajtaját a karcolásoktól és 
más külső sérülésektől. Ha lehetséges, akkor a 
készülékház ajtajának fóliáját csak közvetlenül 
a telepítési munkálatok befejezése után távolít-
sa el.

8. Lazítsa meg a csavarhúzóval azokat a TX-20 csa-
varokat, amelyekkel a belső elektronikafedelek 
középen rögzítve vannak, és távolítsa el azokat. 
Őrizze meg biztonságos helyen ezeket a csava-
rokat. 

9. A fali dobozt a nyílásokba illő három membrán 
tömszelencével szállítjuk, amelyek a fali doboz 
alsó részén találhatóak: Helyezze be ezeket és 
vágja ki a nagy membrán tömeszelencét: Vezes-
se át ezen a nyíláson a tápvezetéket.
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10. Akassza fel a fali dobozt a szerelőlemezre. He-
lyezze be ehhez a hátoldal felső tartományának 
közepén lévő csavart a szerelőlemez megfelelő 
nyílásába: Ezzel már biztosította is a fali dobozt 
leesés ellen.

11. Most csavarozza be a fali dobozt a (TX25) csa-
varhúzóval, a csomagban található négy 6 x 25 
csavart pedig csavarozza a szerelőlaphoz A fali 
dobozt ezzel rögzítette a szerelőlaphoz.

12. Hajlékony vezetőkből álló tápvezetékeknél győ-
ződjön meg arról, hogy a szigetelt erek el van-
nak-e látva érvéghüvellyel. Hajtsa ki a csatla-
kozókapcsok alsó hornyos csavarjait, vezesse 
be az ereket az adott kapocsba és húzza meg a 
tápvezetéket 2,5 - 3 Nm forgatónyomatékkal. A 
kiosztást a következő ábra és táblázat mutatja. 

Az A0009069206 és A0009069306 számú, 3 fázisú változatoknál a tápvezetéket a következőképpen kell 
csatlakoztatni:

Megnevezés Kábelér színe Csatlakozás jelölése

Áramvezető vezeték, 1. fázis Barna L1

Áramvezető vezeték, 2. fázis Fekete L2

Áramvezető vezeték, 3. fázis Szürke L3

Nullvezeték Kék N

Védővezeték Zöld-sárga PE



VESZÉLY!  
Felhívjuk figyelmét, hogy a Wallbox elektronikája tönkremegy, ha 250 V-nál nagyobb fe-
szültséget kapcsolnak az L1 áramvezeték és a nullvezeték közé.

FONTOS!  
A 3 fázisú változatokat tetszés szerint egy fázissal is lehet csatlakoztatni az L1 kapocsra és így 
üzemeltetni: Ebben az esetben viszont a fali doboz teljesítménye a megadott névleges telje-
sítmény alatt marad.            
A betáp hálózat asszimetrikus terhelése esetén ügyeljen az érvényben lévő helyi műszaki 
csatlakoztatási feltételek betartására.

FONTOS!  
A különböző országokban eltérhetnek a helyi elektromos hálózatra való bekötésre vonatkozó 
követelmények a jelen útmutatóban szereplő adatoktól. Ebben az esetben a Wallbox készülé-
ket a telepítési országban érvényes módon kell csatlakoztatni. Az ország-specifikus csatla-
kozási típusok áttekintését lásd jelen útmutatóban (30. oldal), illetve a www.yourwallbox.de 
honlapon, az alábbi címen: www.yourwallbox.de/Mains_Connection_Schemes

FONTOS!  
A smart Wallbox gyárilag 16 A töltőáramra van beállítva. Amennyiben a saját hálózatban ennél 
alacsonyabb vagy magasabb töltőáram áll rendelkezésre, úgy annak megfelelően állítsa be a 
fali dobozt, mielőtt visszaszereli annak elektronika fedelét és ezután üzembe helyezi. Ezt a fo-
lyamatot a „Telepítési és teszt üzemmód.” 18. oldal című fejezet ismerteti.     
Ügyeljen arra, hogy a termékcímkén megadott és a Firmware programban konfigurált név-
leges áramot semmiképpen se lépje túl.

13. Helyezze vissza az elektronika fedelét a készü-
lékházba és csavarozza be azt a megfelelő (TX20) 
Torx-csavarozóval.

14. Hajtsa fel a készülékház ajtaját úgy, hogy az be-
kattanjon a készülékházba és zárja le a csomag-
ban található háromszög kulccsal.

Elektromos üzembe helyezés.
A mechanikus és elektromos telepítés után ellenőrizze a smart Wallbox helyes működését üzemeltetés 
közben és hárítsa el az esetleges működési vagy telepítési hibákat.

A Wallbox üzemen kívül helyezésének menete a következő:
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1. Kapcsolja be a fali doboz előtt lévő MCB kismegszakító(ka)t.

2. Kapcsolja be a külső RCCB (FI-relé) megszakítót is (hozza létre a kapcsolatot a fali doboz és a hálózat 
között).

Amikor a fali doboz ismét kapcsolódik az elektromos hálózatra, akkor megkezdi az inicializálási folya-
matot: Ekkor az átvizsgálja a belső elektronikát, hogy biztosítsa annak megfelelő működést. Ezt a folya-
matot a Wallbox fali doboz előlapján lévő LED jelzőfények az alábbiak szerint mutatják. 

LED-es jelzőfények Leírás

Mindhárom LED egyszer felvillan...

...majd kialszik.

Utána villogni kezd a kék LED  és a zöld LED , hogy mutassa az 
aktuális szoftver-verziót (az üzemelés szempontjából nem lényeges).

Ezután a kék LED  5 másodpercenként villog, a zöld LED  és a piros LED  pedig kialszik. Ekkor már 
csatlakoztatható a jármű a töltés megkezdéséhez. Magát a töltési folyamatot a csomagban található 
üzemeltetési útmutató ismerteti.

FONTOS!  
Az elektromos üzembe helyezés befejezéséül ellenőrizze teszt üzemmódban a fali doboz vé-
delmeinek helyes működését. Ezt a teszt üzemmódot a „Telepítési és teszt üzemmód.” 18. 
oldal című fejezet ismerteti.



 ‡ Hibakeresés és megoldások.
Ha azonban a smart Wallbox működése közben mégis valamilyen üzemzavar fordulna elő, azt a fali do-
boz házának alján lévő LED jelzőfények mutatják. Jelzésük szerint a LED-ek...

...világíthatnak 
(folyamatosan be)

...villoghatnak
...nem világítanak 
(folyamatosan ki).

Az alábbi részben ismertetjük, hogyan ismerheti fel az üzemzavarokat és az egyes meghibásodásokat, 
és milyen intézkedéseket kell tennie a probléma elhárításához.

Meghibásodások és megoldások.
A smart Wallbox biztonságos üzemeltetése érdekében szereljen a saját hálózatba külső MCB (kismegsza-
kító) és RCCB (FI-relé) megszakítókat. Ahhoz, hogy hiba esetén a megfelelő intézkedéseket meghozhassa 
és újból üzembe állíthassa a készüléket, először is minden kétséget kizáróan meg kell állapítani, hogy 
milyen jellegű hibával van dolgunk. A következő hibák fordulhatnak elő:

Üzemzavar Lehetséges ok Javaslat a megoldásra

A LED-ek nem mű-
ködnek.

A fali doboz nem kap 
tápfeszültséget.

A saját hálózatban megszakadt a tápellátás: Elle-
nőrizze az készülék elé kapcsolt MCB (kismegszakí-
tó) és RCCB (FI-relé) megszakítókat és adott esetben 
kapcsolja ezeket vissza. Ha a hiba többször előfordul 
vagy tartósan fellép, forduljon a helyi smart szak-
szervizhez segítségért.

A Wallbox készülé-
ket nem a telepítési 
országban érvényes 
bekötési módszerrel 
csatlakoztatták.

Ellenőrizze a Wallbox bekötésének módját az egyes 
országokban érvényes bekötési módokat ismertető 
táblázat segítségével, amelyet megtalál a jelen út-
mutatóban (30. oldal), illetve a www.yourwallbox.de 
honlapon, az alábbi címen:   
www.yourwallbox.de/Mains_Connection_Schemes

Szükség esetén módosítsa a bekötési módot a táblá-
zatban szereplő adatok szerint.

Belső hiba lépett fel 
fali dobozban.

Ki kell cserélni a fali dobozt. Ilyen esetben kérjük, 
vegye fel a kapcsolatot a smart helyi műszaki szol-
gáltatások részlegével!

A rendszer nem 
ismeri fel az elekt-
romos járművet.

Nincs megfelelően 
csatlakoztatva a töltő-
kábel a járművön vagy 
a fali dobozon.

Húzza ki a töltőcsatlakozót a járműből és a fali do-
bozból, majd dugja vissza: Ha a hiba továbbra is 
fennáll, ellenőrizze a Mode-3 töltőkábelt, és forduljon 
a smart helyi szakszervizéhez.

A LED-ek hibajelet 
adnak.

A fali doboz hibát ész-
lel.

Indítsa el újra a töltési folyamatot: Ha a hiba több-
ször előfordul vagy tartósan fellép, kapcsolja ki a 
Wallbox fali dobozt (lásd „A termék leállítása és is-
mételt használatba vétele.” 22. oldal), és forduljon 
a helyi smart szakszervizhez segítségért.

03
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FONTOS!  
Ha hiba lép fel az elektromos tápvezetékben, akkor kapcsolja ki a Wallbox fali dobozt (lásd 
„A termék leállítása és ismételt használatba vétele.” 22. oldal), és forduljon a helyi smart 
szakszervizhez segítségért.

Hibaállapotok és megoldások.
Az adott hibaállapot a LED megfelelő mintázatú, állandóan ismétlődő villogásából ismerhető fel. F1 és 
F10 közötti hibaállapotok esetén a jelzés 200 ms ütemezettségű: A LED-ek ekkor vagy folyamatosan vilá-
gítanak vagy nem világítanak vagy 200 ms időintervallumonként felvillannak. A vizuális megjelenítés 
és a hibák közötti kapcsolatot a következő felsorolás tartalmazza:

200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms Leírás

F1 hiba: A fali doboz fő megszakítója nem nyit ki.
A zöld LED egymás után négyszer felvillan, a 
kék LED nem világít, a piros LED folyamatosan 
világít.

F2 hiba: A firmware az inicializálás vagy a ciklikus 
önteszt során nem megengedett állapotot detektált.A zöld LED egymás után háromszor, ezután a 

kék LED egyszer felvillan, a piros LED folyama-
tosan világít.

Megoldás: Mindkét esetben szakítsa meg az áramellátást, majd állítsa vissza azt. Ha a hiba továbbra is 
fellép, kapcsolja ki a Wallbox fali dobozt (lásd „A termék leállítása és ismételt használatba vétele.” 22. 
oldal), és forduljon a helyi smart szakszervizhez segítségért.

200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms Leírás

F3 hiba: A belső DC-hibaáram modul egyen-hibaára-
mot jelzett. 

A zöld és a kék LED felváltva kétszer-kétszer 
felvillan, a piros LED folyamatosan világít.

Megoldás: Ha a hiba először jelentkezik, akkor 30 másodpercre megszakad a töltési folyamat, majd au-
tomatikusan újra indul. Ha a hiba azonnal ismételten jelentkezik, akkor véglegesen megszakad a töltési 
folyamat: Ismételt töltési folyamat csak a járműnek a fali dobozról történő leválasztása után lehetséges. 

Valószínűleg elektromos hiba lépett fel a jármű töltőrendszerében. Ne töltse a járművet, hanem hala-
déktalanul lépjen kapcsolatba egy minősített szakszervizzel. Ehhez vegye figyelembe a jármű kezelési 
útmutatójában foglaltakat.



200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms Leírás

F5 hiba: Ez a hiba csak a töltőaljzattal rendelkező mo-
dellekre jellemző (A0009069306), és azt mutatja, hogy 
a Mode-3 töltőkábel csatlakozódugóját nem sikerült 
bereteszelni a fali doboz töltőaljzatába.

A kék LED egymás után négyszer felvillan, a 
zöld LED nem világít, a piros LED folyamatosan 
világít.

F6 hiba: Ez a hiba csak a töltőaljzattal rendelkező mo-
dellekre jellemző (A0009069306), és azt mutatja, hogy 
a Mode-3 töltőkábel áramkódolója hibás.A zöld LED kétszer felvillan, ezután a kék LED 

villan fel kétszer, a piros LED folyamatosan vi-
lágít.

Megoldás: A fali doboz 60 mp elteltével automatikusan újraindítja a töltési folyamatot. Ha a hiba to-
vábbra is fennáll, akkor ellenőrizze, hogy rendesen be van-e dugva a csatlakozó az aljzatba, ill. húzza 
ki és dugja vissza. Ha a hiba továbbra is fennáll, akkor ellenőrizze a Mode 3 töltőkábelt. Ha nem látható 
sérülés a kábelen, akkor esetleg cserélje ki: Forduljon a smart helyi szakszervizéhez.

200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms Leírás

F7 hiba: A jármű töltés közben szellőztetést igényel.
A kék LED egymás után kétszer felvillan, a zöld 
LED nem világít, a piros LED folyamatosan vi-
lágít.

Megoldás: A fali doboz 60 mp elteltével automatikusan újraindítja a töltési folyamatot. Ha a hiba to-
vábbra is fennáll, akkor lépjen kapcsolatba a smart helyi szakszervizével. A smart Wallbox nem hasz-
nálható olyan járművek feltöltéséhez, amelyeket töltés közben szellőztetést igényelnek. 

200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms Leírás

F8 hiba: Rövidzárlat lépett fel a CP pilotjel érintke-
ző és a PE-védővezeték között vagy meghibásodott a 
jármű kommunikációs interfésze.A zöld LED egymás után kétszer felvillan, a kék 

LED nem világít, a piros LED folyamatosan vi-
lágít.

Megoldás: A fali doboz 60 mp elteltével automatikusan újraindítja a töltési folyamatot. Ha a hiba to-
vábbra is fennáll, akkor ellenőrizze a Mode 3 töltőkábelt. Ha nem látható sérülés a kábelen, akkor elle-
nőrizze a járművet: Ennek érdekében forduljon minősített szakszervizhez.
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200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms Leírás

F9 hiba: Az áramfelügyelő modul megállapította, hogy 
a töltőáram túllépte a beállított maximális áramerős-
séget.A zöld LED egymás után négyszer felvillan, a 

negyedik felvillanással egyidejűleg a kék LED 
is felvillan, a piros LED folyamatosan világít.

Megoldás: A fali doboz 60 mp elteltével automatikusan újraindítja a töltési folyamatot. Ha a hiba to-
vábbra is fennáll, akkor ellenőrizze a Mode 3 töltőkábelt, vagy a járművet: Ennek érdekében forduljon 
minősített szakszervizhez.

200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms Leírás

F10 hiba: A hőmérséklet-felügyelet a készülékház 
belsejében 80 °C feletti hőmérsékletet észlelt.A zöld LED egymás után négyszer felvillan, a 

harmadik és negyedik felvillanással egyidejű-
leg a kék LED is felvillan, a piros LED folyama-
tosan világít.

Megoldás: A hőmérséklet-felügyelet megszakítja a töltési folyamatot.

 > A töltési folyamat 10 perc múlva újra indul, ha a hőmérséklet a készülékházban 70 °C alá esik.

 > A töltési folyamat azonnal újra indul, ha a hőmérséklet a készülékházban 60 °C alá esik. 

Ha a hiba ismételten vagy folyamatosan fennáll, akkor gondoskodjon hatékonyabb hűtésről és/vagy 
szellőztetésről a fali doboz telepítési helyén. Ha a hiba továbbra is fennáll, akkor ellenőrizze a járművet: 
Ennek érdekében forduljon minősített szakszervizhez.

200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms Leírás

F16 hiba: Zavar lépett fel a beépített áramfelügyelet 
adatátvitelében. A maximális töltőáram korlátozás az 
üzemzavar ideje alatt 10 A.A kék és a zöld LED folyamatosan világít, a piros 

LED kétszer felvillan.

Megoldás: Folytathatja a töltési folyamatot, de csökken a töltési teljesítmény. Ha a hiba többször előfor-
dul vagy tartósan fellép, kapcsolja ki a Wallbox fali dobozt (lásd „A termék leállítása és ismételt hasz-
nálatba vétele.” 22. oldal), és forduljon a helyi smart szakszervizhez segítségért.



200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms Leírás

F17 hiba: A hőmérséklet-felügyelet a készülékház 
belsejében 60 °C feletti hőmérsékletet észlelt. A ma-
ximális töltőáram korlátozás 6 A.A kék és a zöld LED folyamatosan világít, a piros 

LED kétszer felvillan.

Megoldás: Folytathatja a töltési folyamatot, de csökken a töltési teljesítmény. Ha a hiba ismételten vagy 
folyamatosan fennáll, akkor gondoskodjon hatékonyabb hűtésről és/vagy szellőztetésről a fali doboz te-
lepítési helyén. Ha a hiba továbbra is fennáll, akkor ellenőrizze a járművet: Ennek érdekében forduljon 
minősített szakszervizhez.

FIGYELEM!  
Ha a fali doboz a jármű üzemelése alatt továbbra is, ill. folyamatosan hibajelet ad, akkor 
kapcsolja ki a fali dobozt (lásd „A termék leállítása és ismételt használatba vétele.” 22. 
oldal) és vegye fel a kapcsolatot a smart helyi szakszervizével Javításra lehet szükség, 
hogy ismét tölteni lehessen.

Telepítési és teszt üzemmód.
A smart Wallbox (16 A) töltőáramának beállítása telepítési üzemmódban egy belső forgó kódolókapcso-
lóval módosítható, ha a saját hálózatban alacsonyabb vagy magasabb töltőáram áll rendelkezésre. A 
termékcímkén feltüntetett névleges áramot azonban semmi esetre sem szabad túllépni. 

Telepítési üzemmód.

Ahhoz, hogy a forgó kódolókapcsolóval beállításokat tudjon végrehajtani, távolítsa el a fali doboz belső 
elektronikafedelét. Ezt a folyamatot a 7. és 8. lépésben a 10. oldal. oldalon a „A szerelőlemez mechani-
kus telepítése.” című fejezet ismerteti. 

VESZÉLY!  
Az elektronikafedél eltávolítása után a fali dobozban, illetve alkatrészeken, amelyet 
megérinthet, veszélyes elektromos feszültség lehet. MINDEN ESETBEN először szakít-
sa meg a fali doboz MCB (kismegszakító) és RCCB (FI-relé) megszakítóit a saját hálózatá-
ban, mielőtt folytatja a telepítő- és tesz üzemmódot.      
Mindig tartsa szem előtt az 5 biztonsági szabályt:  
 
1. Feszültségmentesítés  
2. Biztosítás visszakapcsolás ellen  
3. A feszültségmentes állapot ellenőrzése  
4. Földelés és rövidre zárás  
5. Fedje vagy különítse el a szomszédos áram alatt lévő alkatrészeket  
 
Ellenkező esetben fennáll a komoly sérülést vagy akár halált is okozó áramütés kockázata!
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A smart Wallbox fő panelén található az S1 és az S3 forgó kódoló-
kapcsoló, amelyeknek normál üzemmódban 0 pozícióban kell áll-
niuk. A maximális töltőáram módosítására csak az S1 kapcsoló (a 
bal oldalon) szolgál. Az S3 forgó kódolókapcsoló mindig 0 állásban 
legyen.

Az alábbiak szerint járjon el a smart Wallbox töltőáramának beállításakor:

Munkalépés A LED-ek állapota Megjegyzés

3. Kapcsolja le a fali doboz áramellátását 
a készülék elé kapcsolt MCB (kismeg-
szakító) és RCCB (FI-relé) megszakí-
tókkal. 

-

4. Távolítsa el a belső elektronikafede-
let. Az S1 forgó kódolókapcsolóval ál-
lítsa be a kívánt értéket (lásd a táblá-
zatot a(z) 18. oldal. oldalon).

Az S1 forgó kódolókapcsolóval 
válassza ki a kívánt áramerős-
ség pozícióját. Az S3 forgó kódo-
lókapcsoló 0 állásban legyen.

5. Szerelje fel a belső elektronikafedelet. 
Zárja be és reteszelje be a készülék-
ház ajtaját. Kapcsolja be a fali doboz 
áramellátását a készülék elé kapcsolt 
MCB (kismegszakító) és RCCB (FI-relé) 
megszakítókkal. 

A fali doboz ekkor setup üzem-
módban elindul és kiolvassa 
mindként forgó kódolókapcsoló 
beállításait.

6. Ekkor a fali doboz setup üzemmódban 
indul.

kb. 10   
másodperc

Ha a beállítások tárolóba törté-
nő írása10 mp múltán sikeresen 
lezajlott, akkor minden LED vilá-
gít.

7. Kapcsolja ki a fali doboz áramellátását 
a készülék elé kapcsolt MCB (kismeg-
szakító) és RCCB (FI-relé) megszakí-
tókkal. 

-

8. Távolítsa el a belső elektronikafede-
let. Állítsa az S1 forgó kódolókapcsolót 
0, 1 vagy F állásba.

Győződjön meg arról, hogy az S3 
forgó kódolókapcsoló továbbra is 
0 állásban van-e.

9. Szerelje fel a belső elektronikafedelet. 
Zárja be és reteszelje be a készülék-
ház ajtaját. Kapcsolja be a fali doboz 
áramellátását a készülék elé kapcsolt 
MCB (kismegszakító) és RCCB (FI-relé) 
megszakítókkal. 

A fali doboz inicializálás közben 
letölti az új beállításokat a táro-
lóból, majd normál üzemmódban 
dolgozik (lásd 12. oldal. oldal).

S1       S3



Bizonyos körülmények között a beállított áramerősség módosítása hibát eredményezhet, amelyet a 
LED-kijelző mutat, miután Ön a fali doboz áramellátását a 3. lépésben visszakapcsolta:

Hiba leírása A LED-ek állapota

 > A beállítások tárolóba történő írása nem sikerült.

 > A fali doboz olyan áramerősségre van beállítva, amely ehhez a változathoz 
nem engedélyezett: A beállított áramerősség módosítására ezért nem kerül 
sor. 

Mindkét esetben a 6. lépéssel folytassa a fali doboz normál üzemmódban történő indítását.

Tesz üzemmód

Üzembe helyezéskor és a későbbi üzemelés során ellenőrizheti a smart Wallbox beállításait teszt üzem-
módban, ha nem áll rendelkezésre jármű. Ehhez a következőképpen járjon el:

Munkalépés A LED-ek állapota Megjegyzés

1. Kapcsolja le a fali doboz áramellátását 
a készülék elé kapcsolt MCB (kismeg-
szakító) és RCCB (FI-relé) megszakí-
tókkal. 

-

2. Távolítsa el a belső elektronikafede-
let. Állítsa az S1 forgó kódolókapcsolót 
2, 4 vagy E pozícióra (lásd a táblázatot 
a következő oldalon).

Az S3 forgó kódolókapcsoló 0 ál-
lásban legyen.

3. Szerelje fel a belső elektronikafedelet. 
Zárja be és reteszelje be a készülék-
ház ajtaját. Kapcsolja be a fali doboz 
áramellátását a készülék elé kapcsolt 
MCB (kismegszakító) és RCCB (FI-relé) 
megszakítókkal. 

-

4. Elindul a fali doboz teszt üzemmód-
ban.

-

VESZÉLY!  
Teszt üzemmódban olyan veszélyes elektromos feszültségek keletkeznek a fali doboz töltő 
csatlakozásain, amelyek veszélyeztetik a testi épséget és az életet. Semmi esetre se érint-
se meg ezeket a csatlakozásokat, és különös gondossággal járjon el a további műveletek-
nél. Máskülönben áramütés veszélye áll fenn, amely súlyos, vagy akár halálos sérülést is 
okozhat!
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Munkalépés A LED-ek állapota Megjegyzés

5. Teszt üzemmódban megmérheti a töl-
tő csatlakozóaljzaton (A0009069306), 
illetve a töltő csatlakozódugón lévő 
fázisok feszültségét (A0009069206). 
Meg tudja mérni továbbá a CP-kontakt 
jelét (PE-vel szemben), a frekvenciát, 
illetve a kitöltési tényezőt.

kb. 10   
perc

A villogó LED-ek mutatják, hogy 
a fali doboz be van kapcsolva, és 
feszültség alatt vannak a töltő-
csatlakozók. Legyen ezért na-
gyon óvatos! 

Kb. 10 perc múlva a feszültség 
automatikusan lekapcsol (min-
den LED világít).

6. A teszt üzemmód befejezéséhez kap-
csolja ki a fali doboz áramellátását a 
készülék elé kapcsolt MCB (kismeg-
szakító) és RCCB (FI-relé) kapcsolók-
kal. 

-

7. Távolítsa el a belső elektronikafede-
let. Állítsa az S1 forgó kódolókapcsolót 
0, 1 vagy F állásba.

Győződjön meg arról, hogy az S3 
forgó kódolókapcsoló továbbra is 
0 állásban van-e.

8. Szerelje fel a belső elektronikafedelet. 
Zárja be és reteszelje be a készülék-
ház ajtaját. Kapcsolja be a fali doboz 
áramellátását a készülék elé kapcsolt 
MCB (kismegszakító) és RCCB (FI-relé) 
megszakítókkal. 

A fali doboz inicializálás közben 
letölti a beállításokat a tároló-
ból, majd normál üzemmódban 
dolgozik.

Az S1 és az S3 forgó kódolókapcsoló beállításai.

Az S1 bal forgó kódolókapcsolóval a következő beállításokat végezheti el:

Pozíció Működés leírás Magyarázat

0 Normál üzemmód Normál töltési üzemmód beállítása
1 nincs funkció -

2 Tesz üzemmód
A jármű nélküli működés ellenőrzéséhez mérhető a töltő-
csatlakozások hálózati feszültsége (kismegszakító bekap-
csolva), illetve a kommunikáció (CP).

3 Készülék-azonosító beállítása
Készülék-azonosító beadható az S3 forgó kódolókapcsoló-
val (lásd a következő oldalt)

4 Tesz üzemmód lásd a 2. pozíciót
5

A maximális töltőáram beállí-
tása

  8 A
6 10 A
7 13 A
8 16 A
9 20 A
A 30 A
B 32 A
C 64 A
D Gyári beállítás (16 A) visszaállítása
E Tesz üzemmód lásd a 2. pozíciót
F Normál üzemmód Normál töltési üzemmód beállítása



Az S3 jobb forgó kódolókapcsolóval a következő beállításokat végezheti el:

Pozíció Működés leírás Magyarázat

0 Normál üzemmód Normál és teszt üzemmód beállítása
1 0x01

Ha az S1 forgó kódolókapcsoló 3. pozíción áll (lásd fent), 
akkor az S3 kapcsoló pozícióival hozzárendelhet a fali do-
bozhoz egy másik készülék-azonosítót. A készülék-azo-
nosító módosítása későbbi használat során tervezett, je-
lenleg nincs befolyással az üzemelésre. Ezért javasoljuk, 
hogy ne hajtson végre módosításokat, és hogy az S3 forgó 
kódolókapcsolót hagyja 0 állásban.

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

A termék leállítása és ismételt használatba vétele.
Szükség esetén üzemen kívül helyezheti a Wallbox készüléket. Az üzemen kívül helyezés menete a kö-
vetkező:

1. Kapcsolja ki a külső RCCB (FI-relé) megszakítót (megszakad kapcsolat az elektromos hálózattal).

2. Kapcsolja ki az előtétbe kötött MCB kismegszakítókat is.

3. Mindig tartsa szem előtt az 5 biztonsági szabályt!

Ekkor a Wallbox-szal nem lehet töltetni, és szükség esetén le is lehet szerelni.

Ha a fali dobozt egy későbbi időpontban újra üzembe kívánja helyezni, akkor tegye a következőket:

1. Kapcsolja be az előtétbe kötött MCB kismegszakítókat is.

2. Kapcsolja be a külső RCCB (FI-relé) megszakítót is (hozzon létre kapcsolatot az elektromos hálózat-
tal).

Amikor a smart Wallbox ismét kapcsolódik az elektromos hálózatra, akkor megkezdi az inicializálási 
folyamatot: Ahogyan azt az „Elektromos üzembe helyezés.” 12. oldal című fejezetben leírtuk, a jármű 
ezután csatlakoztatható a feltöltéshez.

A Wallbox visszaküldése.
Ha a Wallbox készülék folyamatosan hibaüzeneteket jeleníti meg a telepítés során vagy az azt követő 
üzemelés közben, illetve ha nem működik megfelelően, akkor vegye fel a kapcsolatot a smart helyi szak-
szervizével. Ha a hibát továbbra sem lehet megoldani, javítást kell végezni a készüléken. Ehhez állítsa 
le a Wallbox készüléket, szerelje le, és küldje el javításra a smart szakszervizbe.
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Egyúttal ki kell tölteni a „Checklist for returns” c. dokumentumot is, és csatolni kell a visszaküldött 
Wallbox készülékhez. Fontos, hogy pontosan és hiánytalanul megadjanak minden adatot a dokumen-
tumban, illetve hogy szerepeljen rajta az ügyfél és a telepítő aláírása. Ellenkező esetben nem lehet 
elvégezni a javítást.

A „Checklist for returns” dokumentum megtalálható a www.yourwallbox.de honlapon, az alábbi linken: 
www.yourwallbox.de/RMA-document



 ‡ Függelék.

Műszaki adatok.
Változat A0009069206 A0009069306

Előírások IEC 61851-1 / 61439-7

Hálózati csatlakozás tápvezeték max. 5 x 16 mm²

Névleges feszültség 230 / 400 V

Névleges áram 16 A, 3 fázisú 32 A, 3 fázisú

Névleges frekvencia 50 Hz

Töltési teljesítmény, max. 11 kW 22 kW

Töltési leágazás Töltőkábel 2-es típus, kb. 6 m Töltő csatlakozóaljzat, 2-es típus

Áramvédő eszközök elektronikus DC-hibaáram felismerés DC-RCM, I
Δn d.c.

 ≥ 6 mA

Vezérlés / paraméterezés belső RS485 interfészek (a felhasználó/telepítő számára nem hozzáférhetők)

Környezeti hőmérséklet az üzemben -30 … 50°C

Tárolási hőmérséklet -30 … 85°C

Páratartalom, relatív 5 … 95% (lecsapódás nélkül)

Védelmi osztály I

Túlfeszültség kategória III

Szennyezettségi fok 3

A készülékház védettségi fokozata IP54 IP44

Ütésállóság IK08

Méretek, szerelőlemezzel 492 x 400 x 194 mm (M x Sz x H)

Méretek, szerelőlemez nélkül 492 x 400 x 162 mm (Ma x Szé x Mé)

Méretek, szerelőlemez 477.9 x 376.4 x 32 mm (M x Sz x H)

Maximális beépíthetőségi magasság a 
tengerszinttől mérve!

≤ 2.000 m tszfm. (NN / Null-Nivou)

A készülék egységsúlya szerelőlemezzel 
együtt

kb. 14 kg kb. 5.7 kg

A készülék egységsúlya szerelőlemez 
nélkül

kb. 13 kg kb. 4.7 kg

04
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Méretezett rajzok és méretek.
A smart Wallbox fali dobozt teljesen összeszerelt és tesztelt állapotban szállítják le. Minden méret, il-
letve szerelőpont szerepel a következő méretrajzon.

Szerelőlemez.

Elöl- és oldalnézet (minden adat mm-ben)

Wallbox töltőaljzattal.

Elöl- és oldalnézet (minden adat mm-ben)
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Fali doboz beépített töltőkábellel.

Elöl- és oldalnézet (minden adat mm-ben)
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A tip1/tip2 csatlakozások kiosztása.

2. típusú 1. típusú

N

L3

PP

PE

L1

L2

CP

N

L3

PP

PE

L1

L2

CP

CS

L2/N

PE

CP

L1



smart Wallbox			Függelék	 27 

Irányelvek és szabványok. 
A smart Wallbox fali doboz az alábbi szabványoknak és biztonsági osztályoknak felel meg:

Általános irányelvek.

Irányelv Magyarázat

2014/30/EU EMC-irányelv

2011/65/EU RoHS 2 irányelv

2012/19/EU WEEE-irányelv

2014/35/EU Kisfeszültségű irányelv

ElektroG Elektromos és elektronikus berendezésekről szóló törvény

Berendezés-biztonsági szabványok.

Szabvány Magyarázat

IEC 61851-1 Ed 2.0:2010 Konduktív töltőrendszerek elektromos meghajtású járművekhez - 1. 
rész: Általános követelmények

IEC/TS 61439-7:2014 7. rész: Kapcsolókészülék kombinációk bizonyos alkalmazásokhoz, mint 
például kikötők, kempingek, piacterek, elektromos járművek töltőállo-
másai

DIN EN 61851-1: 2012-01 Konduktív töltőrendszerek elektromos meghajtású járművekhez - 1. 
rész: Általános követelmények

E DIN EN 61851-22:2011-04 Konduktív töltőrendszerek elektromos meghajtású járművekhez - 22. 
rész: Váltóáramú töltőállomás elektromos járművekhez

HD 60364-7-722:2012 Kisfeszültségű elektromos berendezések telepítése – 7-722 rész: Elekt-
romos járművek áramellátása

Védelmi osztályok / kategóriák.

Védelmi osztály / 
kategória

Magyarázat

A készülék az 1. védelmi osztálynak felel meg.

IP 44
A készülék védettségi kategóriája: Védelem 1 mm-nél nagyobb átmérőjű idegen szi-
lárd testek behatolása és fröccsenő víz ellen (változat: A0009069306).

IP 54
A készülék védettségi kategóriája: Érintés-védelem, védelem a káros mennyiségű 
por és fröccsenő víz ellen (változatok: A0009069206)

CE-jelölés és megfelelőségi nyilatkozat.

A smart Wallbox fali doboz el van látva a CE jelöléssel. A vonatkozó megfelelőségi nyilat-
kozat letölthető elektronikus formában a következő címről: www.yourwallbox.de.



Szószedet és definíciók.
Az alábbiakban ismertetjük ezen útmutatóban szereplő fontos rövidítések és fogalmak jelentését.

Rövidítések Magyarázat Jelentés

DC Direct Current Egyenáram 

DC-RCM
Direct Current Residual  
Current Monitor

Egyen-hibaáram figyelő és jelző készülék 

LED Light Emitting Diode Világító dióda

MCB  
(kismegszakító)

Miniature Circuit Breaker Vezetékvédő-kapcsoló

RCCB  
(FI-relé)

Residual Current operated  
Circuit-Breaker

Hibaáram védőkapcsoló (FI-relé)

Védjegyek.
A kézikönyvben említett, és esetleg harmadik fél által védett márkák és védjegyek a szerzői jog tulajdo-
nosának vonatkozó védjegy-jogi és tulajdonjogi rendelkezéseinek hatálya alá tartoznak. 

Az itt szereplő védjegyek, kereskedelmi nevek vagy cégnevek a megfelelő tulajdonosok védjegyei vagy 
bejegyzett védjegyei (lehetnek). Minden kifejezetten nem említett jogot fenntartunk.

A jelen kézikönyvben használt márkajelek kifejezett említésének hiányában nem lehet arra következ-
tetni, hogy az adott név mentes harmadik fél jogaitól.

Szerzői jog és Copyright.
Copyright © 2017

1.1 változat, SMART-IM-Wallbox-2017-03-06

Minden jog fenntartva.

A kézikönyvben szereplő összes információ külön értesítés nélkül változhat, és nem támaszt semmilyen 
kötelezettséget a gyártó számára. 

A kézikönyvben szereplő illusztrációk eltérhetnek a leszállított terméktől, és nem támasztanak semmi-
lyen kötelezettséget a gyártó számára.

A gyártó nem vállal felelősséget semmilyen veszteségért és/vagy kárért, amely a kézikönyvben szereplő 
adatok vagy esetlegesen hibás információk miatt következett be vagy keletkezett.

Tilos jelen kézikönyvet a gyártó kifejezett írásos engedélye nélkül részben vagy egészben sokszorosí-
tani, elektronikus adathordozón tárolni vagy más formában, elektronikus, mechanikus, optikai, kémiai 
eljárással, fénymásolat vagy hangfelvétel útján továbbítani.
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Ártalmatlanítási tudnivalók.
A környezet megőrzése és védelme, a környezetszennyezés megelőzése, és az nyers-
anyagok újrahasznosításának (recycling) javítása érdekében az Európai Bizottság 
egy irányelvet fogadott el (WEEE irányelv 2002/96/EK és EAG-VO), miszerint az elekt-
romos és elektronikus berendezéseket a gyártóknak a megfelelő ártalmatlanítás vagy 
újrafelhasználás céljából vissza kell venniük.

Ezen jellel ellátott készüléket ezért az Európai Unión belül nem szabad a szelektálat-
lan kommunális hulladékkal együtt kidobni: Kérjük, érdeklődjön a helyi hatóságok-
nál a megfelelő ártalmatlanításról. 

A szerkezeti anyagok a címkézésük szerint újrahasznosíthatók. Az újrahasznosítás-
sal, az anyagok felhasználásával, illetve a régi eszközök egyéb felhasználásával Ön is 
jelentős mértékben hozzájárul a környezet védelméhez.



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

Jelen telepítési útmutató közzététele óta a gyártó esetleg kisebb műszaki változásokat eszközölhetett a terméken. Ennek következtében esetleg a készülék külső megjelenése 
is csekély mértékben változhat. Az esetlegesen észlelhető színeltéréseket a nyomtatási eljárás okozza.
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