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 ‡ Belangrijke informaties.

Voorwoord.
Deze handleiding beschrijft de mechanische en elektrische installatie van de smart wallbox. De in deze 
handleiding beschreven werkstappen mogen alleen door gekwalificeerd personeel (mechanische in-
stallatie) resp. een gekwalificeerde elektricien (elektrische installatie) worden uitgevoerd die als ge-
volg van hun gespecialiseerde opleiding, kennis en ervaring zoals kennis van de relevante normen de 
in de installatiehandleiding beschreven werkstappen kan evalueren, uitgevoeren en mogelijke gevaren 
identificeren.

De smart wallbox varianten kunnen duidelijk worden geidentificeed door de labels op de wallbox: Deze 
labels zijn voorzien van de smart onderdeelnummer (onderaan buiten) en het ABL productnummer 
(elektronicaafdekking binnen) maar zijn ten opzichte van de technische gegevens identiek. Zorg in ie-
der geval vóór de installatie ervoor dat die de voorliggende variant ook in deze installatiehandleiding 
wordt beschreven!

In deze handleiding zullen de volgende laadstations worden beschreven:

smart onderdeelnummer Product nummer ABL
A0009069206 3W11S1
A0009069306 3W22S2

Over dit handboek.
Deze handleiding wordt geleverd met de smart wallbox en documenteert de stappen en instellingen die 
nodig zijn voor installatie en inbedrijfstelling van de wallbox zoals de probleemoplossing tijdens het 
gebruik. Om zich zo snel mogelijk en duidelijk te kunnen oriënteren zijn bepaalde tekstpassages in dit 
document specifiek geformatteerd. 

 > Beschrijvingen die verschillende gelijkwaardige opties aanvoeren (zoals in dit geval), zijn aange-
duid met opsommingstekens.

 > Beschrijvingen die de uitvoering van een functie beschrijven zijn numeriek vermeld, waardoor de 
volgorde van de afzonderlijke stappen bepaald wordt.

Lees deze handleiding zorgvuldig en volg in het bijzonder alle veiligheidsinstructies, die in deze hand-
leiding zijn opgevoerd.

Alle maten in deze handleiding staan in millimeters aangegeven. Indien nodig is de betreffende schaal 
bij verschillende figuren aangegeven.

Houd er rekening mee dat alle technische informatie, specificaties en het design kenmerken van het 
product zonder voorafgaande kennisgeving kunnen worden gewijzigd.

Veiligheidsvoorschriften in deze handaanleiding. 
In het bijzonder moeten de in deze handleiding als volgt gemarkeerde waarschuwingen en voorzorgs-
maatregelen worden waargenomen. De symbolen hebben de volgende betekenis:
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GEVAAR!  
Met dit symbool gemarkeerde paragrafen wijzen op elektrische spanningen die een gevaar 
voor lijf en leden opleveren. Een inbreuk kan leiden tot ernstig letsel of de dood. Acties die 
met dit symbool zijn gemarkeerd mogen in geen enkel geval worden uitgevoerd.

OPGEPAST!  
Met dit symbool gemarkeerde paragrafen wijzen op andere gevaren, die beschadigingen aan 
het apparaat zelf of aan andere elektrische verbruikers kunnen veroorzaken. Acties die met 
dit symbool zijn gemarkeerd, moeten worden uitgevoerd met speciale zorg.

LET OP!  
Met dit symbool gemarkeerde paragrafen wijzen op andere belangrijke informatie en bij-
zonderheden die nodig zijn voor een succesvolle werking. Acties die met dit symbool zijn 
gemarkeerd, moeten worden uitgevoerd zoals nodig.

Veiligheidsaanwijzingen over het apparaat.
Op het label aan de rechterzijde van de behuizing en de interne elektronicaafdekking van de wallbox 
zijn meer veiligheids- en gebruiksinstructies geplaatst. Deze pictogrammen hebben de volgende bete-
kenis:

OPGELET!  
Lees altijd eerst de handleiding in ed leveromvang van de smart wallbox, in het bijzonder, 
voor het openen van de behuizingsdeur van uw wallbox.

OPGELET!  
Lees in ieder geval eerst de installatiehandleiding (dit document) voor het verwijderen van 
de elektronicaafdekking binnenin de wallbox.

OPGELET!  
Na het openen van de behuizing binnenin de wallbox en op onderdelen die u kunt aanraken 
kunnen gevaarlijke elektrische spanningen liggen.

Algemene veiligheidsaanwijzingen.
Let op de volgende punten op:

 > Lees zorgvuldig deze handleiding.

 > Neem in acht alle waarschuwingen.

 > Volg alle aanwijzingen.

 > De smart wallbox is verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen van land tot land. Controleer met 
behulp van de markering op het naamplaatje aan de onderzijde van de wallbox of de wallbox voor 
inbouw en gebruik in uw land is goedgekeurd.

 > De wallbox moet worden geïnstalleerd door een erkende elektricien en in overeenstemming met de 
lokale regels en voorschriften aangesloten en goedgekeurd voor gebruik worden.
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 > In de wallbox is geen foutstroom aardlekschakelaar (RCCB) inbegrepen. Deze moet in de stroomop-
waartse installatie en uitsluitend voor de toevoerleiding van de wallbox beschikbaar zijn. Alle in dit 
document beschreven wallbox-varianten beschikken over geïntegreerde DC-foutstroom detectie en 
daarom is een RCCB met uitschakelkarakteristiek type A in principe voldoende. Wel moeten land-
specifieke en plaatselijke voorschriften te allen tijde worden nageleefd. Deze kunnen een RCCB met 
andere uitschakelkarakteristiek (bijvoorbeeld type B) voorschrijven.

 > Tijdens resp. na de installatie moet aan alle kanten minimaal een afstand van 50 cm tot de wallbox 
worden gepland.

 > Gebruik alleen toebehoren die voor het apparaat bestemd is en door de fabrikant wordt aangeboden.

 > Instaleer deze wallbox niet in de onmiddellijke nabijheid van stromend of spattend water: De smart 
wallbox is echter volgens IP54 (model A0009069206) resp. IP44 (model A0009069306) voldoende be-
schermd tegen sprooi- en spatwater.

 > De wallbox mag niet in overstromingsgevoelige terreinen worden geïnstalleerd.

 > De wallbox mag niet in een explosiegevaarlijke omgeving (EX-terrein) worden geïnstalleerd.

 > De wallbox mag niet worden beplakt of met andere voorwerpen of materialen bedekt worden, om op 
elk moment een voldoende luchtcirculatie te kunnen garanderen.

 > Er mogen noch vloeistoffen, noch voorwerpen of vaten met vloeistoffen op de behuizing worden ge-
plaatst.

 > Merk op dat afhankelijk van de aangesloten voertuig en/of de nationale voorschriften een extra over-
spanningsbeveiliging vereist kan worden.

 > Houd er rekening mee dat in sommige landen een andere uitschakelkarakteristiek (bijvoorbeeld type 
B) van de voorgeschakelde foutstroom aardlekschakelaar (FI-schakelaar, verder RCCB genoemd, zie 
ook „Woordenlijst & Definities“ op “Woordenlijst & Definities.” op pagina 29) vereist kan worden. 
Neem contact op met de plaatselijke technische dienst van smart.

 > Let op dat het gebruik van een zender in de nabijheid van de wallbox (< 20 cm) tot functiestoringen 
kan leiden en daarom vermeden moet worden. 

 > Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde li-
chamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of gebrek aan ervaring en/of kennis, tenzij ze 
onder toezicht staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid of door de persoon 
aanwijzingen over het gebruik van het apparaat hebben gekregen.

 > Kinderen moeten onder toezicht staan, zodat ze niet met het apparaat spelen.

 > Let op dat de smart wallbox op een hoogte van maximaal 2000 meter NHN (boven NN) moet worden 
geïnstalleerd en gebruikt.



Algemene productinformatie.
Deze smart wallbox is in overeenstemming met de huidige stand van de techniek en voldoet aan alle be-
staande veiligheidseisen, richtlijnen en standaarden. De veiligheidsvoorschriften in deze handleiding 
zijn bedoeld om een   goede en veilige installatie voor de latere werking te garanderen. Een overtreding 
of het niet naleven van de waarschuwingen en instructies in deze handleiding kunnen leiden tot elek-
trische schokken, brand ernstig letsel en/of dood.

De smart wallbox moet worden geïnstalleerd door een erkende elektricien en in overeenstemming met de 
lokale regels en voorschriften verbonden en goedgekeurd voor het latere gebruik worden. 

Problemen die de veiligheid van personen, van het aangesloten voertuig of het apparaat zelf kunnen 
beschadigen, mag alleen door een geautoriseerde elektricien worden gecorrigeerd.

Zou er een storing in de wallbox opkomen, lees a.u.b eerst de paragrafen over “Zoeken en oplossen van 
problemen.” op pagina 15. Als de fout of de storing nog steeds niet kunnen worden opgelost, neem dan 
contact op met uw lokale technische dienst van smart. 

Contacteer in ieder geval de plaatselijke technische dienst van smart als:

 > de behuizing mechanisch beschadigd is, 

 > de behuizingsdeur verwijderd is of niet langer sluit resp. niet meer kan worden vergrendeld,

 > er niet meer sprake is van een voldoende bescherming tegen spatwater en/of externe voorwerpen,

 > het laadstopcontact of de externe laadkabel functioneel of zichtbaar beschadigd is,

 > de wallbox niet goed werkt of elders beschadigd is.

GEVAAR!  
Indien u schade aan de behuizing of het laadstopcontact resp. de laadkabel opmerkt, moet 
u de installatie van de wallbox onmiddellijk onderbreken of de reeds geïnstalleerde wall-
box door de in de huisinstallatie voorgeschakelde aardlekschakelaar (verder MCB geniemd, 
zie ook) “Woordenlijst & Definities.” op pagina 29) en de RCCB buiten bedrijf te stellen: 
Verder gebruik van de wallbox is in dit geval niet toegestaan! Neem contact op met de 
plaatselijke technische dienst van smart!

Opmerkingen over de installatie.
Neem de volgende instructies voor de installatie van uw smart wallbox in acht:

 > Dit apparaat moet altijd worden aangesloten op de veiligheidsschakelaar van de stroomtoevoer. De 
verbinding van de veiligheidsschakellaar wordt door de installateur tot stand gebracht en gecon-
troleerd. Na de installatie kunnen wijzigingen alleen worden gedaan door een gekwalificeerde elek-
tricien.

 > Let op elk moment op de plaatselijk geldende veiligheidsvoorschriften voor het land waarin u de 
wallbox gebruikt.

 > Voor een goede werking moet de toevoerleiding voor de wallbox aan de huisinstallatie via een ge-
schikte MCB en RCCB worden beschermd.

 > Om de wallbox van het stroomnet los te koppelen, moet de toeleiding altijd via de voorgeschakelde 
MCB en RCCB worden onderbroken.
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 > Zorg ervoor dat de nominale spanning en stroom van het apparaat aan de specificaties van het lokale 
stroomnet voldoet en het nominaalvermogen tijdens het laadproces niet wordt overschreden. 

 > De wallbox mag niet in terreinen waar mensen vaak lopen worden geïnstalleerd. In het bijzonder 
moet de installatie langs doorgangen en gemarkeerde vluchtwegen worden vermeden. 

 > Monteer de wallbox nooit in kleine ruimtes. In het bijzonder moet ervoor worden gezorgd dat het 
voertuig voor het opladen op een geschikte afstand tot de wallbox geparkeerd is en zonder trekspan-
ning op de laadkabel kan worden aangesloten. De afstand tussen het voertuig en de wallbox moet 
minimaal 50 cm tot maximaal 5 m bedragen. Van deze aanbeveling kan afhangen van de wallbox-va-
riant (lengte van de laadkabels) en de plaatselijke omstandigheden worden afgezien

 > Neem in geen enkel geval veranderingen aan de behuizing of de interne bedrading van de wallbox 
voor: Een inbreuk is een gevaar voor de veiligheid en is fundamenteel in strijd met de garantiebepa-
lingen en kan de garantie met onmiddellijke werking opheffen.



 ‡ Voorbereiding, installatie en 
inbedrijfstelling.

Productpresentatie.
De smart wallbox varianten zijn volledig gemaakt in Duitsland en voldoenop elk moment aan alle Euro-
pese regels en normen voor het opladen van elektrische voertuigen in overeenstemming met IEC 61851-
1, modus 3 - lees daarvoor ook de paragraaf over de “Richtlijnen & Normen.” op pagina 28. Afhankelijk 
van de eisen, kan de gebruiker kiezen tussen varianten met laadstopcontact of permanent aangesloten 
laadkabel die zijn ontworpen voor gebruik in particuliere of semi-publieke ruimtes.

Met al onze producten leggen we maximale nadruk op de veiligheid van de gebruiker. Daarom biedt uw 
wallbox een geïntegreerde DC-foutstroom detectie, die een goede werking van de voorgeschakelde RCCB 
bij DC-foutstromen garandeert.

In het dagelijks gebruik is de wallbox zeer makkelijk te gebruiken: Via de drie LED-lampjes aan de voor-
kant van de wallbox zijn de actuele bedrijfstoestanden altijd gemakkelijk af te lezen. Als er tot een sto-
ring zou komen, kunt u de oorzaak via een specifieke LED foutcode zien, zonder de behuizing te openen. 
Na de ingebruikname door de specialist, is de smart wallbox klaar omop elk gewenst moment te laden, 
waarbij het laadproces via de geïntegreerde sleutelschakelaar afzonderlijk moet worden vrijgegeven. 

Uitpakken en leveromvang.
De smart wallbox wordt geleverd met verschillende accessoires die nodig zijn voor de installatie en de 
goede werking. Controleer daarom (eventueel samen met de klant) direkt na het uitpakken of de volgen-
de componenten in de leveromvang aanwezig zijn:

Bestanddelen Hoeveelheid Beschrijving

Wallbox 1
Laadstation, bestaand uit een kunststof behuizing met afsluitbare 
deur en een aparte montageplaat

Korte handleiding 1
Korte handleiding met inbegrip van de veiligheidsinstructies in ge-
drukte vorm

Montagekit 1

Schroefblok voor wandmontage, bestaande uit 2 x 4 schroeven en de 
geschikte pluggen, driekantsleutel, sleutel voor de sleutelschakelaar 
(2 stuks), trekontlasting, incl. schroeven (2 stuks), stekker voor de 
behuizingsopeningen aan de achterkant (3 stuks)

Indien één of meer van de bovenstaande componenten na het uitpakken ontbreekt, moet u onmiddellijk 
contact opnemen met de lokale smart partner.

02
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Identificatie van de product variant.
De smart wallbox is in verschillende varianten verkrijgbaar, die mechanisch en elektrisch voor ver-
schillende toepassingsprofielen zijn geoptimaliseerd. 

Op de onderste kant van de wallbox bevindt zich het label met de 
specifieke smart onderdeelnummer voor de wallbox. In het bij-
zonder relevant voor de identificatie zijn de modelnaam (A000 906 
XX XX) en de eronder opgegeven waarden van de netaansluiting 
(netspanning, -stroom, -frequentie).

Wanneer u de behuizinsdeur voor de installatie opent, bevindt zich 
in het onderste deel van de erachter liggende elektronicaafdekking 
een ander typeplaatje dat het ABL productnummer alternatief op-
voert.

Zorg a.u.b. in ieder geval vóór de installatie op basis van het smart 
onderdeelnummer of het ABL productnummer ervoor dat deze vari-
ant van de wallbox ook in dit document is beschreven. 

Een overzicht van de in dit document beschreven wallbox-vari-
anten en de classificatie tussen het smart onderdeelnummer en het ABL product nummer vindt u in de 
onderstaande tabel:

smart  
onderdeelnummer 

Product nummer 
ABL

Netaansluiting Variant

A0009069206 3W11S1
230 / 400 V   
50 Hz 16 A

Permanent aangesloten laadkabel volgens IEC 
62196-2 type 2, ca. 6 m; laadvermogen 11 kW

A0009069306 3W22S2
230 / 400 V   
50 Hz 32 A

Geïntegreerde laadstopcontact volgens IEC 
62196-2 type 2 voor optioneel verkrijgbare mo-
dus-3-laadkabel; laadvermogen 22 kW

OPGELET!  
De in deze handleiding genoemde informatie en technische specificaties hebben uit-
sluitend betrekking tot de in deze handleiding genoemde varianten en mogen niet wor-
den overgedragen aan andere wallbox modellen: Deze varianten worden eventueel ge-
leverd met specifieke aanleidingen.        
Als uw variant van de wallbox niet in deze handleiding is beschreven, neem a.u.b. contact 
op met de plaatselijke technische dienst van smart: Installeer de wallbox in geen enkel 
geval, anders kan dat tot schade aan de wallbox, persoonlijk letsel en/of de dood leiden.

3W22S200001



Algemene eisen aan de montageplaats.
De smart wallbox is een elektrotechnische apparatuur en is daarom onderworpen aan bepaalde eisen 
voor installatie in binnen- en buiten terreinen. Bij de keuze van de montageplaats moet u rekening hou-
den met de volgende punten:

 > Neem in aanmerking alle plaatselijke voorschriften voor elektrische installaties, brandpreventie en 
voor het voorkomen van ongevallen.

 > De wallbox moet vrij toegankelijk zijn voor de personen die bevoegd zijn hem te installeren.

 > Daarnaast wordt een stelplaats voor de wallbox gepland, zodat het voertuig met de geïntegreerde of 
een externe laadkabel te allen tijde is gemakkelijk te bereiken.

 > Als montagehoogte is een afstand van 120 tot 140 cm van de vloer tot aan 
onderrand van de behuizing aanbevolen: Deze aanbeveling kan omhoog of 
omlaag worden gewijzigd, afhankelijk van de lokale omstandigheden. Bij de 
montagepositie moet voor voldoende luchtcirculatie worden gezorgd, zodat 
de wallbox tijdens het laadbedrijf wordt gekoeld: Neem altijd de toegelaten 
bedrijfstemperaturen in acht (zie “Technische gegevens.” op pagina 25).

 > Het montageoppervlak moet een vlakke grond hebben die voldoende sterkte 
biedt voor de montage van de wallbox.

 > De benodigde montage oppervlak voor de EVSE902 is minimaal 512 x 429 mm 
(H x B). De montageplaat van de wallbox moet met zijn gehele oppervlak op 
het montagevlak rusten. 

 > Voor veilige werking van de wallbox moeten ommezijde minimumafstanden 
van 50 cm rond de behuizing worden gehandhaafd. 

 > In principe is de box smart wallbox ontworpen om te werken bij hoge om-
gevingstemperaturen. In ieder geval moet ervoor worden gezorgd dat de 
maximaal toelaatbare bedrijfstemperatuur niet door invloeden van buitenaf 
wordt overschreden, zoals direct zonlicht o. d.

 > De wallbox voldoet aan de specificaties voor een buiteninstallatie. Om de verontreiniging veroor-
zaakt door weersomstandigheden te minimaliseren, is het raadzaam de wallbox op overdekte locaties 
buiten te monteren.

Specificaties voor de elektrische toevoerleiding.
De volgende voorschriften moeten in ieder geva lworden in aanmerking genomen voor de elektrotechni-
sche aansluiting van de smart wallbox:

 > Er zijn aan alle voorwaarden voor de opbouw van laagspanningsystemen volgens IEC 60364-1 en IEC 
60364-5-52 geldig.

 > De modellen A0009069206 en A0009069306 zijn voor een netspanning van 230 V (fase neutraal) of 400 
V (fase-fase) 50 Hz bedoeld. 

 > Bij de installatie moet vplgens HD 60364-7-722: 2012 (zie ook “Richtlijnen & Normen.” op pagina 
28) een voldoende gedimensioneerd aansluiting op het elektriciteitsnet kunnen aanwezig zijn: 
Deze verbinding moet uitsluitend voor de wallbox worden ontworpen en mag geen andere elektrische 
verbruiker voorzien.

120 tot  

140 cm
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 > Indien nodig moet een separate toeleiding worden gelegd, die alleen voor de aansluiting van de 
wallbox is bedoeld en aan de algemene eisen voor het leggen van kabels en bouwtechniek voldoet. 

 > Afhankelijk van het gewenste vermogen moet de installatie van de wallbox vóór de inbedrijfstel-
ling bij het plaatselijke elektriciteitsbedrijf worden geregistreerd of daardoor worden goedgekeurd. 
Neem daarvoor de lokale voorschriften van uw netbeheerder van elektriciteit in aanmerking.

 > De kabeldoorsnede moet worden aangepast aan het gewenste vermogen en andere aspecten (zoals 
kabellengte ledingmateriaal, installatie montage, etc.). De aansluitklemmen in de wallbox zijn ont-
worpen voor kabeldoorsnede tot 16 mm2.

 > De toeleiding kan in elke positie onder of op pleister worden geplaatst: De montageplaat is voor ka-
belinvoer van boven en van de achterzijde voorbereid.

 > De toeleiding van de wallbox moet altijd door een afzonderlijke MCB en RCCB (tenminste type A) 
worden beschermd: Neem bij het selecteren van de MCB en RCCB in elk geval de nationaal gelden-
de voorschriften in acht. Landspecifiek kan een RCCB (aardlekschakelaar) type B worden voorge-
schreven. Landspecifiek kan een RCCB met andere uitschakelkarakteristiek (bijvoorbeeld type B) zijn 
voorschrijven.

 > De wallbox heeft geen speciale aan-/uitschakelaar: Als u de wallbox buiten werking wilt stellen, 
moet u altijd de in de huisinstallatie voorgeschakelde zekering(en) MCB en RCCB in de positie 0 (Off/
Uit) brengen.

 > Zorg in elk geval ervoor dat de in deze handleiding genoemde voorschriften voor de installatie wor-
den opgevolgd. Een overtreding of niet-naleving kan leiden tot ernstig letsel door elektrische schok-
ken en zelfs dood. Verder kan bij een schending van de genoemde opmerkingen geen goede werking 
van de wallbox worden garandeert.

LET OP!  
In verschillende landen variëren de bovenstaande richtlijnen over de aansluitingsvoor-
waarden van de plaatselijke elektriciteitsnet. In dit geval moet de wallbox overeenkomstig 
het betreffende verbindingstype van het installatieland worden aangesloten. Een overzicht 
van het landspecifieke verbindingstypen vindt u op pagina 31 van deze handleiding of 
op de website www.yourwallbox.de onder de volgende link:       
www.yourwallbox.de/Mains_Connection_Schemes

Mechanische installatie van de montageplaat.
Zodra u de montageplaats voor de wallbox heeft bepaald, kunt u beginnen met de mechanische instal-
latie. Voor de installatie heeft u de volgende onderdelen nodig:

 > Boormachine of accuschroevendraaier (niet meegeleverd)

 > Boor Ø 10 mm voor de betreffende montageondergrond (niet meegeleverd)

 > Schroevendraaier met sleufkop (2,5 mm breed), kruiskop (PH1) en Torx-inserts (TX40, TX25, TX20, 
TX10)

 > Montageplaat (meegeleverd)

 > Tang of snijmes voor het breken of het snijden van de kabelinvoer op de montageplaat (niet inbe-
grepen)

 > Vier platte kop schroeven 8 x 60 om de montageplaat te bevestigen voor TX40 schroevendraaier (in-
begrepen)



 > Vier schroeven 6 x 25 om de behuizing van de wallbox te bevestigen aan de montageplaat voor TX25 
schroevendraaier (inbegrepen)

 > Indien nodig: Voor de montagegrond geschikkte pluggen(inbegrepen: nylon pluggen, 10 x 50)

 > Waterpas indien nodig (niet inbegrepen)

GEVAAR!  
Neem in ieder geval de 5 veiligheidsregels in acht!  
 
1. Vrijschakelen  
2. Beschermen tegen heraansluiting  
3. Spanningsvrijheid vasstellen  
4. Aarde en kortsluiting  
5. Onderdelen, die naastgelegen of onder spanning zijn, moeten worden bedekt of   
afgeschermd  
 
U moet in ieder geval de MCB voor de wallbox aan de huisinstallatie deactiveren, evenals de 
interne RCCB (s) voordat u met de installatie begint. Zorg ook ervoor dat de MCB en RCCB niet 
weer kan worden ingeschakeld tijdens de installatie. Anders bestaat het risico van ernstig 
letsel door een elektrische schok of zelfs dood!

Ga als volgt te werk om de gaten te maken met behulp van de montageplaat:

1. Zorg ervoor dat op de gewenste montageplaats een   voldoende gedimensioneerde toeleiding be-
staat. Anders moet een toeleiding worden geplaatst.

2. De montageplaat beschikt over inlaten, die in het 
midden en boven op het oppervlak voor de toel-
eiding voorgesneden zijn. Verwijder in overleg 
met de toeleiding op de montageplaats (en in-
dien nodig) een van de voor de toeleiding voor-
gezien plastic lipjes met een geschikte tang, een 
cutter mes of een boor.

 83 

3. Richt de montageplaat op het geselecteerde vlak 
op: Maak gebruik van een waterpas indien no-
dig. Markeer de boorgaten.
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4. Boor de gemarkeerde montageopeningen (Ø 10 
mm). Indien nodig zet de meegeleverde pluggen 
een voor de bevestigingsschroeven.

5. Schroef de montageplaat met de schroeven-
draaier (TX40) en de meegeleverde schroe-
ven met platte kop (8 x 60) aan de mon-
tagepositie.       
 
LET OP: Vooer de toeleiding van achteren moet 
u de kabel eerst door de opening in het verbin-
dingsbereik in het onderste deel van de invoe-
gen voordat u deze vastschroeft.

6. Als de kabelinvoer van boven gebeurd, 
moet u de inkomende toeleiding zo leg-
gen, dat ze van boven in het vervindings-
bereik wordt ingebracht en met de juis-
te trekontlasting kan worden bevestigd.  
 
LET OP: Voor verbindingen van achteren is de 
trekontlasting niet nodig. 

 83 

7. Open nu de behuizingsdeur van de wallbox met 
de meegeleverde driekant sleutel en open de 
deur aan de voorzijde.     
 
LET OP: Ga daarbij uiterst voorzichtig voor en 
bescherm van de behuizingsdeur tegen kras-
sen en andere beschadigingen. Verwijder de be-
schermfolie van de behuizingsdeur, indien mo-
gelijk, tot kort voor de installatie is voltooid.

8. Draai met de schroevendraaier de TX20-schroef, 
waarmee de interne elektronicaafdekking cen-
traal wordt fixeert en verwijder deze. Bewaar de 
schroef op een veilige plaats. 



9. De wallbox is voorzien van drie passende mem-
branen voor de openingen in het onderste ge-
deelte van de wallbox: Steek deze in en snijd de 
grote membraan aan: Door deze opening kunt u 
nu de toeleiding invoeren.

10. Hang de wallbox aan de montageplaat aan. Voer 
hiertoe de centraal in het boven bereik op de 
achterkant geschroefde schroef in de desbetref-
fende opening op de montageplaat: De wallbox 
is nu al druppel weerstand bevestigd.

11. Schroef de wallbox nu met de schroevendraaier 
(TX25) en de vier meegeleverde 6 x 25 schroeven 
op de montageplaat vast. De wallbox is nu vast 
aan de montageplaat verbonden.

12. Zorg bij een toeleiding met flexibele geleiders 
ervoor dat de kale draden zijn voorzien van 
mouwen. Open de onderste sleufschroeven van 
de aansluitklemmen, voer de draden in de juiste 
klem en schroef de toeleiding met een draaimo-
ment van 2,5 tot 3 Nm vast. De belegging wordt 
getoond in de volgende afbeelding en tabel. 
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In de 3-fase versies A0009069206 wordt A0009069306 wordt de toeleiding als volgt afgesloten:

Benaming Draadkleur Aansluitingkenmerken

Stroomleidende voeding fase 1 bruin L1

Stroomleidende voeding fase 2 zwart L2

Stroomleidende voeding fase 3 Grijs L3

Neutrale geleider blauw N

Aardleiding Groen-geel PE

GEVAAR!  
Houd er rekening mee dat de elektronica van uw wallbox zal worden beschadigd als u meer 
dan 250 V tussen de stroomvoerende geleider L1 en de neutrale geleider toepast.

LET OP!  
De 3-fase varianten kunnen op aanvraag ook eenfase op de klem L1 worden aangeslo-
ten en bediend: In dit geval wordt het voor de wallbox bepaalde vermogen niet bereikt.  
In het geval van asymmetrische belasting van het elektriciteitsnet neem in acht de lokaal 
geldende technische aansluitvoorwaarden.

LET OP!  
In verschillende landen variëren de bovenstaande richtlijnen over de aansluitings-
voorwaarden van de plaatselijke elektriciteitsnet. In dit geval moet de wallbox overeen-
komstig het betreffende verbindingstype van het installatieland worden aangesloten. 
Een overzicht van het landspecifieke verbindingstypen vindt u op pagina 31 van deze 
handleiding of op de website www.yourwallbox.de onder de volgende link:     
www.yourwallbox.de/Mains_Connection_Schemes

LET OP!  
De smart wallbox is in de fabriek op een laadstroom van 16 A ingesteld. Als de huisinstallatie 
over een lagere of hogere laadstroom beschikt, moet u de standaardinstelling voor de wall-
box aanpassen voordat u de elektronicaafdekking en de wallbox in werking neemt: Dit proces 
wordt in paragraaf “Setup- en test-modus.” op pagina 19 ff. beschreven.     
Let op dat de op het productetiket en in de firmware geconfigureerde nominale stroom in 
geen enkel geval mag worden overschreden.



13. Zet de elektronicaafdekking in de behuizing 
en schroef deze met de behorende Torx schroef 
(TX20) vast.

14. Klap de behuizingsdeur omhoog totdat deze in 
de behuizing vastklikt en vergrendel deze met 
de meegeleverde driekant sleutel.

Elektrische inbedrijfstelling.
Na de mechanische en elektrische installatie moet u de juiste functie van de smart wallbox voor de wer-
king vasstellen en eventuele storingen of installatie fouten verhelpen.

Om de wallbox in bedrijf te nemen, gaat u als volgt te werk:

1. Schakel verder de voorgeschakelde MCB in.

2. Schakel verder de externe RCCB in (verbinding van de wallbox met het stroomnet wordt tot stand 
gebracht).

Als de wallbox weer aan het stroomnet is aangesloten, begint hij met het initialisatieproces: Hier wordt 
een controle van de interne elektronica uitgevoerd om een   juiste werking te garanderen. Dit proces 
wordt via de LED-lampjes op de voorkant van de smart wallbox als volgt weergegeven. 

LED-display Beschrijving

Alle drie LEDs knipperen een keer ...

...en gaan vervolgens uit.

Aanvullend knipperen de blauwe LED  en de groene LED , om de 
actuele software-versie aan te tonen (niet relevant voor het bedrijf).

Vervolgens knippert de blauwe LED  elke 5 secunden, terwijl de groene LED  en de rode LED  niet 
branden. Het voertuig kan nu voor het laadproces worden aangesloten. Het laadproces zelf wordt in de 
meegeleverde handleiding beschreven.

LET OP!  
Om de elektrische ingebruikname te voltooien moet de bescherming van de wallbox in test-
modus op correct functioneren worden gecontroleerd. De testmodus wordt in paragraaf 
“Setup- en test-modus.” op pagina 19 ff. beschreven.
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 ‡ Zoeken en oplossen van 
problemen.
Zou er in het bedrijf van de smart wallbox een storing opkomen, wordt deze via de LED-lampjes op de 
onderste kant van de behuizingsdeur aangegeven. Voor de weergave kunnen de LEDs ...

... branden  
(permanent)

...knipperen
... niet branden  
(permanent uit).

In de volgende paragraaf wordt beschreven hoe u storingen en fouttoestanden kunt herkennen en welke 
stappen u kunt ondernemen voor de oplossing.

Storingen en oplossingen.
Voor een veilige werking moet de smart wallbox door externe MCB en RCCB in de huisinstallatie worden 
beveiligd. Om in het geval van fouten passende maatregelen te kunnen nemen en het bedrijf te herstel-
len moet u eerst ondubbelzinnig het type van de storing kunnen bepalen. De volgende storingen kunnen 
optreden:

Storing Mogelijke oorzaak Oplossing

De LED's hebben 
geen functie.

De wallbox is niet van 
spanning voorzien.

De stroomtoevoer wordt huiszijds onderbroken: Con-
troleer de voorgeschaklede MCB en RCCB en schakel 
deze indien nodig opnieuw in. Als de fout herhaalde-
lijk of permanent optreedt, neem contact op met de lo-
kale technische dienst van smart.

De wallbox is niet vol-
gens de betreffende 
verbindingstype in de 
installatieland verbon-
den.

Controleer de verbindingstype van uw wallbox met 
behulp van het overzicht van de landspecifieke ver-
bindingstypen die u op pagina 31 in deze hand-
leiding of op de webseite www.yourwallbox.de onder 
de volgende llnk kint vinden:     
www.yourwallbox.de/Mains_Connection_Schemes

Verander het verbindingstype indien nodig in overleg 
met dit overzicht.

Er is een interne fout in 
de wallbox.

De wallbox moet worden vervangen. Neem contact op 
met de plaatselijke technische dienst van smart.

Het elektrische 
voertuig wordt niet 
gedetecteerd.

De laadkabel is niet 
correct aan het voer-
tuig of aan de wallbox 
aangesloten.

Verwijder de laadstekker aan het voertuig en aan de 
wallbox en steek hem opnieuw in: Als de fout blijft be-
staan, controleer de modus 3-laadkabel en neem con-
tact op met de lokale technische dienst van smart.

De LED's geven een 
foutmelding aan.

De wallbox detecteert 
een fout.

Start het laadproces opnieuw: Als de fout herhaal-
delijk of permanent optreedt, leg de wallbox stil (zie 
“Stilzetten en herhaaldelijke ingebruikname van het 
product.” op pagina 23) en neem contact op met de 
lokale technische dienst van smart.

03



LET OP!  
Als er een fout in de elektrische toeleiding van de wallbox optreedt, leg de wallbox stil (zie 
“Stilzetten en herhaaldelijke ingebruikname van het product.” op pagina 23) en neem 
contact op met de lokale technische dienst van smart.

Fouttoestanden en oplossingen.
Om de foutentoestanden weer te geven branden en knipperen de LED's volgens een specifiek patroon 
dat zich voortdurend herhaalt. De fouttoestanden F1 tot F10, wordt deweergave in stappen van 200 ms 
geklokt: LED's kunnen daarbij permanent branden of niet branden of voor 200ms opflitsen. Het verband 
tussen de visuele presentatie en de fouten zijnin de onderstaande opstelling te vinden:

200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms Beschrijving

Fout F1: De hoofdmagneetschakelaar van de wallbox 
opent niet.De groene LED knippert vier keer achter el-

kaar, de blauwe LED brandt niet en de rode LED 
brandt permanent.

Fout F2: De firmware heeft een ongeldige toestand 
gedetecteerd tijdens de eerste of cyclische zelftest.De groene LED knippert drie keer achter elkaar, 

de blauwe LED knippert vervolgens een keer en 
de rode LED brandt permanent.

Oplossing: Schakel in beide gevallen de stroomtoevoer uit en weer in. Als de fout blijft optreden, zet de 
wallbox stil (zie “Stilzetten en herhaaldelijke ingebruikname van het product.” op pagina 23) en neem 
contact op met de lokale technische dienst van smart

200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms Beschrijving

Fout F3: De interne DC-foutstroom module heeft een 
DC foutstroom gemeld. De groene en blauwe LED knipperen afwisse-

lend telkens twee keer, de rode LED brandt per-
manent.

Oplossing: Als de fout voor de eerste keer optreedt wordt het laadproces gedurende 30 seconden gestopt 
en vervolgens automatisch opnieuw gestart. Als de fout onmiddellijk opnieuw optreedt, wordt het laad-
proces definitief afgebroken: Een nieuw laadproces is alleen mogelijk nadat het voertuig uit de wallbox 
is ontkopeld. 

Het voertuig kan een elektrische storing in het laadsysteem hebben. Laat het voertuig niet laden en 
contacteer meteen een gekwalificeerde werkplaats. Neem ook de informatie in de voertuighandleiding 
in acht.
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200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms Beschrijving

Fout F5: Deze fout is alleen relevant voor modellen 
met laadstopcontact (A0009069306) en toont aan dat 
de stekker van de modus-3-laadkabels niet in het 
laadstopcontact van de wallbox kon worden vergren-
deld.

De blauwe LED knippert vier keer achter el-
kaar, de groene LED brandt niet en de rode LED 
brandt permanent.

Fout F6: Deze fout is alleen relevant voor modellen 
met laadstopcontact (A0009069306) en toont aan dat 
de stroomcodering van de modus-3-laadkabels fou-
tief is.

De blauwe LED knippert twee keer, vervolgens 
knippert de blauwe LED twee keer, de rode LED 
brandt permanent.

Oplossing: De wallbox start het laadproces automatisch na 60 seconden opnieuw. Als de fout blijft be-
staan, controleert of de stekker goed in het stopcontact zit resp. trek hem af en steek hem opnieuw in. 
Als de fout blijft bestaan, controleer de modus-3 laadkabel zelf. Als de kabel niet beschadigd is, moet 
de wallbox event. worden vervangen: Neem contact op met de plaatselijke technische dienst van smart!

200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms Beschrijving

Fout F7: Het voertuig een verlangt een laadbedrijf 
met ventilatie.De blauwe LED knippert twee keer achter el-

kaar, de groene LED brandt niet en de rode LED 
brandt permanent.

Oplossing: De wallbox start het laadproces automatisch na 60 seconden opnieuw. Als de fout nog steeds 
optreedt, neem dan contact op met uw lokale technische dienst van smart. Het laden van voertuigen die 
ventilatie tijdens het laadproces nodig hebben is met de smart wallbox niet mogelijk. 

200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms Beschrijving

Fout F8: Er werd een kortsluiting tussen de piloot 
contact CP en de PE-veiligheidsschakelaar gedetec-
teerd of de communicatie-interface van het voertuig 
is defect.

De blauwe LED knippert twee keer achter el-
kaar, de blauwe LED brandt niet en de rode LED 
brandt permanent.

Oplossing: De wallbox start het laadproces automatisch na 60 seconden opnieuw. Als de fout blijft be-
staan, controleer de modus-3 laadkabel. Als de kabel niet beschadigd is, moet het voertuig worden ge-
controleerd: Contacteer hiertoe een gekwalificeerde werkplaats



200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms Beschrijving

Fout F9: De stroombewaking module heeft vastgesteld 
dat de laadstroom groter is dan de ingestelde maxi-
male stroom.De groene LED knippert vier keer achter elkaar, 

bij de vierde keer ook de blauwe LED, de rode 
LED brandt permanent.

Oplossing: De wallbox start het laadproces automatisch na 60 seconden opnieuw. Als de fout blijft be-
staan moet de modus-3 laadkabel of het voertuig worden gecontroleerd. Contacteer hiertoe een gekwa-
lificeerde werkplaats

200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms Beschrijving

Fout F10: De temperatuurbewaking heeft een tempe-
ratuur van ongeveer 80°C in het inwendige van de be-
huizing gedetecteerd.De groene LED knippert vier keer achter el-

kaar, bij de derde en vierde keer knippert ook 
de blauwe LED, de rode LED brandt permanent.

Oplossing: De temperatuurbewaking onderbreekt het laadproces.

 > Het laadproces wordt opnieuw na 10 minuten herstart wanneer de temperatuur in de behuizing on-
der de 70°C is gedaald.

 > Het laadproces wordt meteen herstart wanneer de temperatuur in de behuizing onder de 60°C is ge-
daald. 

Als de fout herhaaldelijk of voortdurend optreedt, moet voor betere koeling en/of arcering van de wall-
box aan de installatieplaats worden gezorgd. Als de fout blijft bestaan moet het voertuig worden gecon-
troleerd. Contacteer hiertoe een gekwalificeerde werkplaats

200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms Beschrijving

Fout F16: De gegevensoverdracht naar de geïnte-
greerde stroombewaking wordt verstoord. De maxi-
male laadstroom wordt tijdens de verstoring tot 10A 
geminderd.De blauwe en groene LED's branden permanent, 

de rode LED knippert tweemaal.

Oplossing: Een opladen is nog steeds mogelijk, maar het laadvermogen word verminderd. Als de fout 
herhaaldelijk of permanent optreedt, leg de wallbox stil (zie “Stilzetten en herhaaldelijke ingebruik-
name van het product.” op pagina 23) en neem contact op met de lokale technische dienst van smart.
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200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms Beschrijving

Fout F17: De temperatuurbewaking heeft een tempe-
ratuur van ongeveer 80°C in het inwendige van de be-
huizing gedetecteerd. De maximale laadstroom wordt 
tot 6 A geminderd.De blauwe en groene LED's branden permanent, 

de rode LED knippert tweemaal.

Oplossing: Een opladen is nog steeds mogelijk, maar het laadvermogen word verminderd. Als de fout 
herhaaldelijk of voortdurend optreedt, moet voor betere koeling en/of arcering van de wallbox aan de 
installatieplaats worden gezorgd. Als de fout blijft bestaan moet het voertuig worden gecontroleerd. 
Contacteer hiertoe een gekwalificeerde werkplaats

OPGELET!  
Als de wallbox in de werking met het voertuig nog steeds resp. permanent foutmeldingen 
blijft aangeven, leg de wallbox stil (zie “Stilzetten en herhaaldelijke ingebruikname van 
het product.” op pagina 23) en neem contact op met de lokale technische dienst van 
smart.smart. Eventueel is het nodig om een reparatie uit te voeren voordat het laadproces 
weer mogelijk is.

Setup- en test-modus.
De standaardinstelling voor de laadstroom van de smart wallbox (16 A) kan door interne draaicodescha-
kelaars in het setup-modus worden gewijzigd, als er een lagere of hogere laadstroom via de huisinstal-
latie beschikbaar is. Echter mag de op het productetiket aangegeven ominale stroom in geen enkel geval 
worden overschreden. 

Setup-Modus.

Als instellingen door de draaicodeschakelaars uit te voeren, moet u de interne elektronicaafdekking van 
de wallbox verwijderen: Deze werkwijze wordt beschreven in stappen 7 en 8 pagina 11 in paragraaf 
“Mechanische installatie van de montageplaat.” beschreven. 

GEVAAR!  
Na het verwijderen van de electronicaafdekking binnenin de wallbox en op onderdelen die u 
kunt aanraken kunnen gevaarlijke elektrische spanningen liggen. Schakel IN IEDER GEVAL 
de MCB en RCCB voor de wallbox in huisinstallatie voordat u met de installatie voortgaat. 
Neem in ieder geval de 5 veiligheidsregels in acht!  
 
1. Vrijschakelen  
2. Beschermen tegen heraansluiting  
3. Spanningsvrijheid vasstellen  
4. Aarde en kortsluiting  
5. Naburige delen, die onder spanning zijn, moeten worden afgedekt of afgeheind  
 
Anders bestaat het risico van ernstig letsel als gevolg van een elektrische schok of zelfs de 
dood!



Op het moederbord van de smart wallbox zijn de twee draaico-
deschakelaars S1 en S3, die in de normale werking op de positie 
0 moeten worden ingesteld. Voor een verandering van de laad-
stroom is alleen de schakelaar S1 (in het overzicht links) relevant. 
Laat de draaicodeschakelaars S3 altijd in de positie 0.

Ga als volgt te werk om de instellingen voor de maximum laadstroom van de smart wallbox te wijzigen:

Werkstap Status van de LED's Opmerking:

3. Schakel de stroomvoeging van de wal-
lbox via de voorgeschakeld MCB en 
RCCB uit. 

-

4. Verwijder de interne elektronicaaf-
dekking. Stel de gewenste waarde via 
de draaicodeschakelaar S1 (zie tabel 
op pagina 19).

Selecteer de draaicodeschake-
laar S1, de positie voor de ge-
wenste stroomsterkte. Laat de 
draaicodeschakelaar S3 in de 
positie 0.

5. Monteer de interne elektronicaafdek-
king. Sluit en vergrendel de behui-
zingsdeur. Schakel de stroomvoeging 
van de wallbox via de voorgeschakeld 
MCB en RCCB in. 

De wallbox wordt nu in het 
setup-modus gestart en leest de 
instellingen van de twee draai-
codeschakelaars af.

6. De wallbox wordt nu in het setup-mo-
dus gestart.

ca. 10   
seconden

Indien de instellingen na onge-
veer 10 s succesvol in het geheu-
gen overgedragen zijn branden 
alle LEDs.

7. Schakel de stroomvoeging van de wal-
lbox via de voorgeschakeld MCB en 
RCCB uit. 

-

8. Verwijder de interne elektronicaaf-
dekking. Stel de draaicodeschakelaars 
S1 naar de positie 0, 1 of F in.

Zorg ervoor dat de draaicode-
schakelaar S3 is nog steeds in de 
positie 0 is ingesteld.

9. Monteer de interne elektronicaafdek-
king. Sluit en vergrendel de behui-
zingsdeur. Schakel de stroomvoeging 
van de wallbox via de voorgeschakeld 
MCB en RCCB in. 

De wallbox laadt tijdens de ini-
tialisatie de nieuwe instellingen 
uit het geheugen en werkt dan in 
normaal bedrijf (zie pagina 14 
ff.).

S1       S3
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Eventueel kan een verandering van de ingestelde stroomsterkte tot een fout leiden, die op de LED-dis-
play wordt weergegeven nadat u de stroomvoeding van de wallbox in stap 3 opnieuw heeft ingeschakeld:

Foutbeschrijving Status van de LED's

 > De instellingen konden niet naar het geheugen worden geschreven.

 > De wallbox is ingesteld op een stroomsterkte die niet is toegestaan voor 
deze variant: De vooringestelde stroomsterkte wordt niet gewijzigd. 

In beide gevallen gaat u met stap 6 vooert om de wallbox aansluitend in de normale modus te starten.

Testmodus

Bij de inbedrijfstelling en de latere werking kunt u de instellingen van de smart wallbox in testmodus 
controleren als er geen voertuig beschikbaar is. Ga als volgt te werk:

Werkstap Status van de LED's Opmerking:

1. Schakel de stroomvoeging van de wal-
lbox via de voorgeschakeld MCB en 
RCCB uit. 

-

2. Verwijder de interne elektronicaaf-
dekking. Stel de draaicodeschakelaars 
S1 naar de positie 2, 4 of E (zie tabel op 
de volgende pagina).

Laat de draaicodeschakelaar S3 
in de positie 0.

3. Monteer de interne elektronicaafdek-
king. Sluit en vergrendel de behui-
zingsdeur. Schakel de stroomvoeging 
van de wallbox via de voorgeschakeld 
MCB en RCCB in. 

-

4. De wallbox wordt nu in het test-mo-
dus gestart.

-

GEVAAR!  
In testmodus liggen gevaarlijke elektrische spanningen op de laadcontacten van de wal-
lbox, die een bedreiging voor het lijf en leven vormen: Raak deze contacten in geen enkel 
geval aan en laat uiterste zorg in de volgende acties uitoefenen. Anders bestaat het risico 
van ernstig letsel door een elektrische schok of zelfs dood!

Werkstap Status van de LED's Opmerking:

5. In de testmodus kunt u nu een meting 
van de spanning op de fasen van de 
laadstopcontact (A00090693067) of de 
laadstekker (A0009069206) uitvoeren. 
Bovendien is een meting van het sig-
naal aan het CP contact (tegen PE), de 
frequentie en de test omstandigheden 
mogelijk.

ca. 10   
minuten

De knipperende LED's tonen dat 
de wallbox is ingeschakeld en er 
is spanning op de laadcontacten. 
Laten daarom uiterste voorzich-
tig uitoefenen! 

Na ongeveer 10 minuten wordt 
de spanning automatisch uitge-
schakeld (alle LED's branden).



Werkstap Status van de LED's Opmerking:

6. Om de test modus te eindigen, schakel 
de stroomvoeging van de wallbox via 
de voorgeschakeld MCB en RCCB uit. 

-

7. Verwijder de interne elektronicaaf-
dekking. Stel de draaicodeschakelaars 
S1 naar de positie 0, 1 of F in.

Zorg ervoor dat de draaicode-
schakelaar S3 is nog steeds in de 
positie 0 is ingesteld.

8. Monteer de interne elektronicaafdek-
king. Sluit en vergrendel de behui-
zingsdeur. Schakel de stroomvoeging 
van de wallbox via de voorgeschakeld 
MCB en RCCB in. 

De wallbox laadt tijdens de ini-
tialisatie de instellingen uit het 
geheugen en werkt dan in nor-
maal bedrijf.

Instellingen voor de draaicodeschakelaars S1 en S3.

Via de linker draaicodeschakelaar S1 de volgende instellingen kunnen worden gemaakt:

Positie Functiebeschrijving Toelichting

0 Normaalbedrijf Instelling voor het normae laadbedrijf
1 geen functie -

2 Testmodus
Meting van de netspanning (relais ingeschakeld) en de 
communicatie (CP) op de laadstopcontacten mogelijk om de 
functie zonder voertuig te controleren

3 Instellen van de apparaat ID
Invoeren een apparaat-ID via de draaicodeschakelaars S3 
mogelijk (zie volgende pagina)

4 Testmodus zie positie 2
5

Instellen van de maximum 
laadstroom

  8 A
6 10 A
7 13 A
8 16 A
9 20 A
A 30 A
B 32 A
C 64 A
D Reset naar fabriek instelling (16 A)
E Testmodus zie positie 2
F Normaalbedrijf Instelling voor het normae laadbedrijf
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Via de rechter draaicodeschakelaar S3 de volgende instellingen kunnen worden gemaakt:

Positie Functiebeschrijving Toelichting

0 Normaalbedrijf Instellen voor het normaal en testbedrijf
1 0x01

Als de draaicodeschakelaars S1 is ingesteld op positie 3 
(zie hierboven), kunt u de wallbox via de posities van de 
schakelaar S3 een andere apparaat ID toewijzen. Een ver-
andering in de apparaat ID is voor toekomstige toepas-
singen voorzien en heeft geen invloed op de werking. Het 
wordt daarom aanbevolen om geen verandering te maken 
en in principe om de draaicodeschakelaar S3 in positie 0 
te laten.

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

Stilzetten en herhaaldelijke ingebruikname van het product.
Indien nodig kunt u uw smart wallbox buiten bedrijf zetten. om de wallbox stil te zetten, gaat u als volgt 
te werk:

1. Schakel de externe RCCB uit (verbinding met het stroomnet wordt onderbroken).

2. Schakel verder de voorgeschakelde MCB aan.

3. Neem altijd de 5 veiligheidsregels in acht!

Nu kan met de smart wallbox geen laadproces worden uitgevoerd en hij kan indien nodig worden de-
monteerd.

Om de wallbox op een later tijdstip weer in bedrijf te nemen, gaat u als volgt te werk:

1. Schakel de voorgeschakelde MCB aan.

2. Schakel verder de externe RCCB in (verbinding met het stroomnet wordt tot stand gebracht).

Als de smart wallbox weer aan het stroomnet is aangesloten, begint hij met het initialisatieproces: Zo-
als in paragraaf “Elektrische inbedrijfstelling.” op pagina 14 beschreven kan het voertuig vervolgens 
voor een laadproces worden aangesloten.



Retourneren van uw wallbox.
Als de wallbox tijdens de installatie of bij de latere werking permanent foutmeldingen geeft of niet 
goed werkt, neem contact op met de lokale technische dienst van smart. Als de fout nog steeds niet kan 
worden opgelost, moet een reparatie worden uitgevoerd.Als de fout blijft nog steeds bestaan, moet een 
reparatie worden uitgevoerd. Daarvoor moet u de wallbox stilzetten, ontmantelen en door de technische 
dienst van smart voor reparatie insturen.

Naast de wallbox moet u het document „Checklist for returns“ invullen en bij de zending bijvoegen. Zorg 
ervoor dat alle informatie in het document correct en volledig zijn en het document van de klant en de 
installateur is ondertekend. Anders kan de reparatie niet worden uitgevoerd.

Het document „Checklist for returns“ kunt u vinden op de webseite www.yourwallbox.de onder de vol-
gende link:  

www.yourwallbox.de/RMA-document
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 ‡ Annex.

Technische gegevens.
Variant A0009069206 A0009069306

Voorschriften volgens IEC 61851-1 / 61439-7

Netaansluiting voor een toeleiding tot max. 5 x 16 mm²

Nominale spanning 230 / 400 V

Nominale stroom 16 A, 3 fase 32 A, 3 fase

Nominaalfrequentie 50 Hz

Laadvermogen max. 11 kW 22 kW

Laadhandvat Laadekabel type 2, ca. 6 m Laadstopcontact type 2

Circuit-beveiligingen elektronische DC-foutstroom detectie DC-RCM, I
Δn d.c. 

≥ 6 mA

Besturing / parametrering interne RS485-interface (geen toegang door de gebruiker/installateur)

Omgevingstemperatuur gedurende de 
werking

-30 tot 50°C

Opslagtemperatuur -30 tot 85°C

Luchtvochtigheid, relatief 5 tot 95% (niet-condenserend)

Beschermingsklasse I

Overspanningscategorie III

Vervuilingsgraad 3

Beschermingsgraad behuizing IP54 IP44

Schokbestendigheid IK08

Afmetingen incl. montageplaat 492 x 400 x 194 mm (H x B x T)

Afmetingen excl. montageplaat 492 x 400 x 162 mm (H x B x T)

Afmetingen montageplaat 477.9 x 376.4 x 32 mm (H x B x T)

Maximale bouwhoogte ≤ 2.000 m NHN (boven NN)

Gewicht per eenheid incl. montageplaat ca. 14 kg ca. 5.7 kg

Gewicht per eenheid excl. montageplaat ca. 13 kg ca. 4.7 kg

04



Dimensionale tekeningen en afmetingen.
De smart wallbox wordt pas na volledig montage en controle verzonden. Alle afmetingen en de monta-
gepunten zijn vermeld in de volgende dimensionale tekeningen.

Montageplaat.

Boven en zijkant uitzicht (alle gegevens in mm)

Wallbox met laadstopcontact.

Boven en zijkant uitzicht (alle gegevens in mm)
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Wallbox met geïntegreerde laadkabel.

Boven en zijkant uitzicht (alle gegevens in mm)
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Belegging van de contacten type1/type2.

Type 2 Type 1

N

L3

PP

PE

L1

L2

CP

N

L3

PP

PE

L1

L2

CP

CS

L2/N

PE

CP

L1



Richtlijnen & Normen. 
De smart wallbox voldoet aan de volgende normen en beschermingsklassen:

Algemene richtlijnen.

Richtlijn Toelichting

2014/30/EU EMV-Richtlijn

2011/65/EU RoHS 2 Richtlijn

2012/19/EU WEEE-Richtlijn

2014/35/EU Normen voor veiligheidsapparatuur

Elektrowet Richtlijn voor elektrische en elektronische apparatuur

Normen voor veiligheidsapparatuur.

Norm Toelichting

IEC 61851-1 Ed 2.0:2010 Geleidende laadsystemen voor elektrische voertuigen - Deel 1: Alge-
mene voorwaarden

IEC/TS 61439-7:2014 Deel 7: Schakelapparatuur assemblages voor specifieke toepassingen 
zoals jachthavens, campings, marktplaatsen, laadstations voor elektri-
sche voertuigen

DIN EN 61851-1: 2012-01 Geleidende laadsystemen voor elektrische voertuigen - Deel 1: Algemene 
voorwaarden

E DIN EN 61851-22:2011-04 Geleidende laadsystemen voor elektrische voertuigen - Deel 22: AC laad-
station voor elektrische voertuigen

HD 60364-7-722:2012 Montage van laagspannings elektrische installaties - Deel 7-722: 
Stroomverzorging van elektrische voertuigen

Beschermingsklassen & Beschermingsgraden.

Beschermingsklasse / 
Beschermingsgraad

Toelichting

Het apparaat voldoet aan beschermingsklasse 1.

IP 44

Soort bescherming van het apparaat: Bescherming tegen binnendringen van vaste 
vreemde voorwerpen met een diameter groter dan 1 mm en tegen spatwater (vari-
ant: A0009069306).

IP 54
Soort bescherming van het apparaat: Bescherming tegen aanraking, stof in een 
schadelijke hoeveelheid en spatwater (variant: A0009069206)

CE-markering en conformiteitsverklaring.

De smart wallbox draagt de CE-markering. De desbetreffende conformiteitsverklaring is 
beschikbaar in elektronisch formaat op www.yourwallbox.de voor download.
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Woordenlijst & Definities.
Hieronder zijn belangrijke afkortingen en termen uitgelegd, die in deze handleiding worden 
gebruikt.

Afkorting Toelichting Betekenis

DC Direct Current Gelijkstroom 

DC-RCM
Direct Current Residual  
Current Monitor

Bewakingsapparaat voor melding van gelijk stroom-
foutstromen 

LED Light Emitting Diode Licht-emitterende diode

MCB Miniature Circuit Breaker Aardlekschakelaar

RCCB
Residual Current operated  
Circuit-Breaker

Aardlekschakelaar voor foutstroom (FI-schakelaar)

Handelsmerk.
Alle in deze handleiding vermelde of eventueel door derden beschermde handelsmerken zijn 
onbeperkt onderworpen aan de bepalingen van het desbetreffend geldende merkenrecht en de 
eigendomsrechten van de desbetreffend geregistreerde eigenaars. 

Alle handelsmerken, handelsnamen of firmanamen zijn of kunnen handelsmerken of geregis-
treerde handelsmerken van hun desbetreffende eigenaars zijn. Alle rechten die hierin niet uit-
drukkelijk worden verleend, zijn voorbehouden.

Uit het ontbreken van een expliciete vermelding van de handelsmerken die in deze handleiding 
kan niet worden geconcludeerd dat een naam vrij is van rechten van derden.

Auteursrecht & Copyright.
Copyright © 2017

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

Alle rechten voorbehouden.

Alle informatie in deze handleiding is kan zonder kennisgeving worden veranderd en vertegen-
woordigt geen enkele verplichting van de zijde van de fabrikant. 

Alle afbeeldingen in deze handleiding kunnen afwijken van het geleverde product en vertegen-
woordigt geen enkele verplichting van de zijde van de fabrikant.

De fabrikant neemt geen verantwoordelijkheid voor verlies en/of schade die als gevolg van gege-
vens of eventuele foutieve informatie in deze handleiding kunnen optreden.

In deze handleiding mag zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming noch in het geheel 
noch gedeeltelijk worden gereproduceerd, in een elektronische drager opgeslagen of elektro-
nisch in een andere manier elektrisch, mechanisch, optisch, chemisch, door fotokopie of au-
dio-opnameworden worden overdragen.



Verwijderingsmethoden.
Om het milieu te behouden en te beschermen, de milieuvervuiling te voorkomen en 
het herbruik van grondstoffen (recycling) te verbeteren, werd door de Europese Com-
missie een richtlijn (AEEA-richtlijn 2002/96 / EC en WEEE verordening) vastegesteld, 
volgens die elektrische en elektronische apparatuur door de fabrikant wordt terug-
genomen om passend te kunnen worden verwijderd of gerecycled.

Apparaten, die van dit symbool zijn voorzien mogen binnen de Europese Unie dus niet 
worden afgevoerd als ongesorteerd afval: Neem a.u.b. contact op met de plaatselijke 
autoriteiten over de juiste verwijdering. 

De materialen zijn herbruikbaar conform hun kenteken. Met herbruik, recycling of 
andere vormen van herbruik van oude apparatuur levert u een belangrijke bijdrage 
aan het beschermen van ons milieu.
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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



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

www.smart.com

Na de publicatie van deze installatiehandleiding kunnen kleine technische wijzigingen door de fabrikant aan het product.worden gemaakt. Dit kan c.q. ook tot een kleine 
afwijking in het uiterlijk leiden. Eventuele bestaande kleurverschillen zijn een gevolg van het drukproces.
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