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1 Informaţii
1.1 Simboluri utilizate

!

Marchează indicaţii care atrag atenţia asupra unor pericole.
Marchează indicaţii care atrag atenţia asupra unor particularităţi.
Marchează sfârşitul unui text care atrage atenţia asupra unui lucru sau sfârşitul unei indicaţii.

1.2 Instrucţiuni de siguranţă
■

■

■

■

■
■

■

■

Citiţi cu atenţie, integral, instrucţiunile de siguranţă şi familiarizaţi-vă cu aparatul înainte de a
încerca să îl instalaţi, să îl folosiţi sau să efectuaţi lucrări de întreţinere la nivelul acestuia.
Pericol de electrocutare! BMW Wallbox trebuie instalat, pus în funcţiune şi întreţinut de
către electricieni specialişti cu pregătire adecvată, calificaţi şi autorizaţi (1), care sunt pe
deplin răspunzători pentru respectarea normelor şi a prescripţiilor de instalare aplicabile.
Aveţi în vedere faptul că poate fi necesară o protecţie suplimentară contra supratensiunii,
în funcţie de vehicul sau de reglementările naţionale. Respectaţi normele de conectare şi
instalare specifice ţării dumneavoastră.
Înainte de punerea în funcţiune a aparatului, verificaţi dacă toate îmbinările înşurubate
şi îmbinările prin strângere sunt fixate. Panoul de conexiuni nu trebuie lăsat niciodată
nesupravegheat dacă este deschis. Montaţi capacul panoului de conexiuni atunci când
lăsaţi BMW Wallbox nesupravegheat în timpul instalării.
Nu efectuaţi modificări neautorizate la nivelul BMW Wallbox.
Nu este permisă efectuarea lucrărilor de reparaţie la nivelul BMW Wallbox, acestea putând
fi efectuate numai de către producător sau de un specialist calificat (de ex. înlocuirea BMW
Wallbox).
Nu înlăturaţi elemente de identificare precum simboluri de siguranţă, indicaţii de avertizare,
plăcuţe cu date de fabricaţie, etichete sau marcaje ale cablurilor.
BMW Wallbox nu dispune de un întrerupător de reţea propriu. Întrerupătorul de protecţie
împotriva curenţilor vagabonzi şi întrerupătorul de protecţie de la nivelul instalaţiei clădirii
sunt utilizate ca dispozitive de deconectare de la reţea.
Persoane care, în baza instruirii, competenţelor şi experienţei, precum şi cunoaşterii
normelor relevante, pot evalua lucrările şi pot identifica posibilele pericole.
(1)
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■

■

■
■

■
■

■

Pentru a scoate ştecărul vehiculului din priza de încărcare a vehiculului, nu trageţi de cablu,
ci de mânerul ştecărului.
ştecărul vehiculului nu trebuie să fie deteriorat mecanic (îndoit, blocat sau călcat), iar zona
de contact nu trebuie să intre în contact cu surse de căldură, murdărie sau apă.
Nu atingeţi contactele ştecărului vehiculului.
Înainte de procesul de încărcare, efectuaţi întotdeauna o verificare vizuală pentru a identifica
eventualele semne de deteriorare. În special, verificaţi ştecărul vehiculului în privinţa
murdăriei şi umidităţii, cablul în privinţa tăieturilor şi izolaţia în privinţa punctelor de fricţiune.
De asemenea, asiguraţi-vă că ieşirea cablului aparatului BMW Wallbox este fixată în mod
corespunzător.
Nu curăţaţi BMW Wallbox sub jet de apă (furtun, aparat de curăţat de înaltă presiune etc.)!
Asiguraţi-vă că BMW Wallbox nu este deteriorat ca urmare a manipulării
necorespunzătoare.
Dacă plouă sau ninge, iar BMW Wallbox este instalat în aer liber, capacul panoului de
conexiuni nu trebuie deschis.

■

Pericol de rupere a carcasei de plastic (clasa de protecţie IK09).

■

Nu folosiţi şuruburi cu cap înecat pentru a fixa aparatul.

■

Strângeţi şuruburile de fixare numai cu cuplul prevăzut.

■

Suprafaţa de montare trebuie să fie complet plană (max. 1 mm diferenţă între punctele de
susţinere şi fixare). Carcasa nu trebuie îndoită.

Informaţii pentru personalul instruit care este autorizat să deschidă aparatul: Pericol de deteriorare.
Componentele electronice se pot distruge prin atingere. Înainte de manipularea modulelor,
efectuaţi descărcarea electrică prin atingerea unui obiect metalic împământat. În cazul nerespectării
instrucţiunilor de siguranţă, există pericolul de moarte sau vătămare şi pericolul de deteriorare a
aparatului. Producătorul aparatului nu îşi asumă răspunderea pentru pretenţiile survenite în astfel de
cazuri.

1.3 Declaraţie de conformitate CE
Declaraţia de conformitate CE poate fi descărcată accesând următorul link.
https://www.bmw.com/supportwallboxgen3

BMW Wallbox îndeplineşte toate cerinţele secţiunii 15 din Federal Communications Commission.
Pentru utilizarea BMW Wallbox se aplică următoarele condiţii: (1) Acest aparat nu trebuie să cauzeze
interferenţe perturbatoare şi (2) acest aparat trebuie să accepte orice interferenţă recepţionată, inclusiv
interferenţe care pot cauza funcţionarea nedorită.
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1.4 Declaraţie de conformitate privind compatibilitatea electromagnetică:
Federal Communications Commission, secţiunea 15

1.5 Indicaţii privind 2014/94/UE
Respectaţi regulamentele naţionale (de ex. Regulamentul privind staţiile de încărcare a vehiculelor
electrice din Germania) pentru implementarea Directivei UE (2014/94/UE) privind specificaţiile tehnice
minime obligatorii pentru prize şi cuplaje de vehicule pentru încărcarea vehiculelor electrice sau hibrid
plug-in în zone publice. Acest regulament se referă la puncte de încărcare publice, precum şi, de ex.
din parcări ale centrelor comerciale sau pentru clienţi. Punctele de încărcare care se află în adăposturi
private pentru maşini sau intrări în garaje private nu reprezintă puncte de încărcare publice în sensul
acestui regulament.

1.6 Utilizarea conform destinaţiei
BMW Wallbox este o staţie de încărcare pentru interior şi exterior, utilizată la încărcarea vehiculelor
electrice sau hibrid plug-in. Nu conectaţi alte aparate, de ex. scule electrice. BMW Wallbox este
conceput pentru montarea pe un perete sau stâlp. Respectaţi prevederile naţionale în vigoare pentru
montarea şi racordarea BMW Wallbox. Utilizarea conform destinaţiei a aparatului include respectarea
condiţiilor de mediu pentru care a fost conceput acest aparat, indiferent de caz. La dezvoltarea,
fabricarea, testarea şi documentarea BMW Wallbox au fost luate în considerare normele de siguranţă
aplicabile. Dacă respectaţi indicaţiile şi instrucţiunile de siguranţă prescrise pentru utilizarea conform
destinaţiei, produsul nu prezintă riscuri de daune materiale sau pericole pentru sănătatea persoanelor.
Acest aparat trebuie împământat. În cazul unei defecţiuni, conexiunea de împământare reduce pericolul
de electrocutare. Indicaţiile din manualul de faţă trebuie respectate cu stricteţe. În caz contrar, pot
apărea surse de pericol sau dispozitivele de siguranţă pot deveni nefuncţionale. Suplimentar faţă de
instrucţiunile de siguranţă prezentate în acest manual, trebuie respectate prescripţiile de siguranţă şi de
prevenire a accidentelor valabile pentru aparatul respectiv.

1.7 Despre acest manual
Manualul de faţă şi funcţiile descrise în acesta sunt valabile pentru următoarele tipuri de aparate: BMW
Wallbox:
■

61 90 5 A1E 1B1

■

61 90 5 A1E 1B2

■

61 90 5 A1E 1B3

■

61 90 5 A1E 1B4

■

61 90 5 A1E 1B5

Imaginile şi explicaţiile din acest manual se referă la varianta standard a aparatului. Este posibil ca
varianta aparatului dumneavoastră să fie diferită.
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1.8 Pachet de livrare

Şablon pentru montare
Suport pentru montare
Suport pentru cablu
Capacul carcasei
Şuruburi de lemn, nr. 8 (4 bucăţi)
Şuruburi de fixare Torx T30 (4 bucăţi)
Şuruburi cu cap înecat 1/4" (3 bucăţi)
Şurub de siguranţă Torx T20
Ghid de siguranţă

RO

A
B
C
D
E
F
G
H
I
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1.9 Garanţie
Pentru mai multe informaţii privind condiţiile de garanţie, contactaţi biroul de informaţii pentru service
BMW. Următoarele situaţii nu sunt acoperite de garanţie.
■

■

■
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Avariile sau defecţiunile survenite în timpul lucrărilor de montare care nu sunt efectuate
conform indicaţiilor din acest document.
Avariile sau defecţiunile cauzate de faptul că produsul nu este utilizat conform indicaţiilor
din acest document.
Costurile şi daunele rezultate în urma lucrărilor de reparaţie care nu sunt efectuate de un
electrician calificat, care a fost autorizat de un punct de vânzare BMW sau un atelier de
service autorizat.

2 Vedere de ansamblu
2.1 Elemente de afişaj şi de operare
■

61 90 5 A1E 1B1

■

61 90 5 A1E 1B2

■

61 90 5 A1E 1B3

■

61 90 5 A1E 1B5

■

61 90 5 A1E 1B4

1. Capacul carcasei
2. Suport ştecăr vehicul
3. Ştecăr vehicul (st.)/Priză de încărcare cu
întrerupător (dr.)
4. Afişaj LED
5. Capac bloc terminal de conexiune
6. Suport pentru montare

RO

7. Suport pentru cablu
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3 Condiţii preliminare
3.1 Criterii generale pentru selectarea locului de amplasare
BMW Wallbox a fost conceput pentru utilizarea în spaţii interioare şi exterioare. Prin urmare, este
necesar ca locul de amplasare selectat să îndeplinească condiţiile de instalare şi să fie asigurată
protecţia aparatului.
■

■

■

Respectaţi prescripţiile locale pentru instalaţiile electrice, prescripţiile de prevenire a incendiilor sau
a accidentelor şi aveţi în vedere căile de evacuare de la faţa locului.
Nu instalaţi BMW Wallbox în locuri:
- utilizate drept ieşiri în caz de incendiu şi căi de evacuare,
- care se află în zone cu pericol de explozie,
- în care BMW Wallbox este expus amoniacului sau gazelor de amoniac,
- în care BMW Wallbox poate fi deteriorat de obiecte care cad,
- în care BMW Wallbox se află într-o zonă frecventată de persoane, care se pot împiedica de
ştecărul vehiculului conectat,
- în care BMW Wallbox poate fi afectat de un jet de apă,
- în care suprafaţa de montaj nu prezintă o rezistenţă suficientă pentru solicitările mecanice.
Pe cât posibil, instalaţi BMW Wallbox astfel încât să fie protejat de radiaţiile solare directe, pentru
a preveni reducerea curentului de încărcare sau întreruperea procesului de încărcare ca urmare a
unor temperaturi prea ridicate la nivelul componentelor BMW Wallbox.

■

Aveţi în vedere condiţiile ambiante admise; consultaţi secţiunea „Date tehnice”.

■

Asiguraţi-vă că respectaţi normele şi prevederile de instalare naţionale şi internaţionale.

3.2 Specificaţii privind racordul electric
În starea de livrare, BMW Wallbox este setat din fabrică la un curent de încărcare maxim de 6 A.
Asiguraţi-vă că setaţi curentul maxim pentru întrerupătorul de protecţie instalat, folosind comutatorul
DIP (consultaţi secţiunea „Setări privind curentul”).

10

3.3 Selectarea întrerupătorului de protecţie împotriva curenţilor vagabonzi
Cablul de conexiune trebuie instalat permanent în instalaţia existentă a clădirii şi trebuie să corespundă
prevederilor legale naţionale. Pentru variantele
■

61 90 5 A1E 1B1

■

61 90 5 A1E 1B4

trebuie să aveţi în vedere următoarele:
■

■

■

■

Fiecare BMW Wallbox trebuie racordat la un întrerupător de protecţie împotriva curenţilor
vagabonzi separat. La acest întrerupător de protecţie împotriva curenţilor vagabonzi nu mai trebuie
racordate alte circuite electrice.
Întrerupător de protecţie împotriva curenţilor vagabonzi de minim tip A (30 mA curent de
declanşare).
La nivelul aparatului sunt luate măsuri suplimentare pentru a garanta protecţia în cazul unei erori de
curent continuu (> 6 mA curent continuu).
Aceste măsuri corespund cerinţelor IEC 62955. Prin urmare, nu există o necesitate absolută
pentru utilizarea unui dispozitiv de protecţie împotriva curenţilor vagabonzi (RCD) tip B, cu excepţia
cazului în care prevederile de instalare impun acest lucru în mod explicit.

3.4 Selectarea întrerupătorului de protecţie
La selectarea întrerupătorului de protecţie, ţineţi cont şi de temperaturile ambiante ridicate de la
nivelul tabloului de comandă. În anumite cazuri, poate fi necesară reducerea curentului de încărcare
setat, pentru a mări disponibilitatea sistemului. Reglaţi curentul nominal conform puterii de încărcare
necesare, puterii conectate disponibile şi specificaţiilor de pe plăcuţa de identificare.
Pentru următoarele variante trebuie folosit un disjunctor de tip B (min. 40 A, min. 400 V):
■

61 90 5 A1E 1B1

■

61 90 5 A1E 1B2

■

61 90 5 A1E 1B4

■

61 90 5 A1E 1B3

■

61 90 5 A1E 1B5

RO

Pentru următoarele variante trebuie folosit un disjunctor de tip B (min. 50 A, min. 250 V):
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3.5 Selectarea cablului de conexiune
La selectarea cablului de conexiune, aveţi în vedere eventualii factori de reducere şi temperaturile
ambientale ridicate în zona de racordare interioară a BMW Wallbox; consultaţi specificaţiile privind
temperatura pentru bornele de conexiune. În anumite cazuri, poate fi necesară creşterea secţiunii
transversale a cablului şi ajustarea rezistenţei la temperatură a cablului de conexiune.

3.6 Dispozitiv de deconectare de la reţea
BMW Wallbox nu dispune de un întrerupător de reţea propriu. Întrerupătorul de protecţie împotriva
curenţilor vagabonzi, respectiv întrerupătorul de protecţie pentru instalarea la domiciliu se foloseşte ca
dispozitiv de deconectare de la reţea.

4 Instalarea
4.1 Cerinţe privind instalarea
■
■

Respectaţi prescripţiile de instalare locale.
Aclimatizare: La o diferenţă de temperatură de peste 15 °C între transport şi locul de instalare
selectat, BMW Wallbox trebuie să fie aclimatizat fără a fi deschis timp de cel puţin două ore.
Deschiderea imediată a BMW Wallbox poate duce la formarea de condens în interior şi poate
provoca defecţiuni la pornirea aparatului. În unele cazuri, deteriorarea ca urmare a formării de
condens poate apărea şi într-un moment ulterior instalării. Ideal ar fi ca BMW Wallbox să fie
depozitat în locul de montare cu câteva ore în avans. Dacă acest lucru nu este posibil, BMW
Wallbox nu trebuie depozitat la temperaturi joase (< 5 °C) în aer liber sau într-un vehicul, pe timp de
noapte.

4.2 Listă de scule
■

Sculă de măsurare şi creion

■

Bormaşină

■

şurubelniţă Torx T30

■

şurubelniţă pentru şurub de siguranţă Torx T20

■

şurubelniţă tip Phillips nr. 2

■

Instrumente de sertizare

4.3 Poziţia de instalare recomandată
La selectarea poziţiei de instalare, asiguraţi-vă că este posibil accesul la priza de încărcare a vehiculului
şi ţineţi cont de direcţia obişnuită de parcare.
12

4.4 Distanţa necesară

RO

Pentru poziţia de instalare exactă, respectaţi specificaţiile din figura următoare.
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4.5 Montarea BMW Wallbox

1. Acest produs este un aparat staţionar cu
montare pe perete. Conţine un şablon de
montare pentru marcarea poziţiilor şuruburilor
pentru suportul pentru montare şi suportul
opţional pentru cablu.

2. Fixaţi suportul de montare de perete.
Sunt recomandate următoarele tipuri de
şuruburi:
- pereţi din zidărie:
şuruburi cu cap înecat 1/4". Cuplu de strângere:
8,8 Nm (78 lb in)
- pereţi prefabricaţi pe stâlpi de lemn:
şuruburi din lemn nr. 8 cu o lungime a şurubului
de minimum 2". Cuplu de strângere:
3 Nm (26 lb in)
3. Aliniaţi orificiile şuruburilor cu suportul de
montare şi produsul.
4. Instalaţi şi fixaţi produsul pe suportul de
montare, cu şuruburile Torx T30 incluse în
pachetul de livrare.
Cuplu de strângere: 1,5 Nm (13 lb in)
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4.6 Scoaterea capacelor

5. Scoateţi capacul carcasei.

6. Utilizaţi o şurubelniţă T20 pentru a scoate
şuruburile cu care este fixat capacul panoului de
conexiuni.
Cuplu de strângere: 1,4 Nm (12 lb in)
7. Scoateţi capacul panoului de conexiuni.

4.7 Fixarea şurubului antifurt

RO

8. Fixaţi şurubul antifurt.
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5 Racordarea bornelor
Folosiţi un cablu adecvat cu manşoane.
■

61 90 5 A1E 1B1

■

61 90 5 A1E 1B3

■

61 90 5 A1E 1B2

■

61 90 5 A1E 1B5

■

61 90 5 A1E 1B4

Indicaţie: BMW Wallbox
poate fi racordat şi la un circuit
monofazat. În acest sens,
racordaţi bornele L1, N şi PE.

Conectaţi fiecare bornă la
racordul corespunzător de pe
blocul de conexiuni de intrare.
Fixaţi borna pentru cablul de
intrare în poziţia corectă.
Indicaţie: Selectaţi un cablu
adecvat, ţinând cont de toate
prevederile şi normele aflate în
vigoare la nivel local şi naţional
pentru instalaţiile electrice.
Înaintea montării, asiguraţi-vă că
întrerupătorul de protecţie este
dezactivat.

5.1 Intrarea X1 (opţional)
Conectaţi cablul la racordul X1.
Intrarea de activare este prevăzută pentru
utilizarea cu un contact fără potenţial. Cu intrarea
de activare este posibilă controlarea Wallbox prin
componente externe.

Indicaţie: Trebuie garantată o separare sigură a tensiunilor periculoase.
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6 Setările comutatorului DIP
6.1 Setarea sistemului de împământare

Setări de sistem TN/IT

RO

Setări de sistem TN (standard)
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6.2 Setarea curentului
În starea de livrare, BMW Wallbox este setat din fabrică la un curent de încărcare maxim de 6 A.
Următoarele setări sunt valabile pentru aceste variante:
■

61 90 5 A1E 1B1

■

61 90 5 A1E 1B2

■

61 90 5 A1E 1B4

Configuraţie

Curent nominal
maxim

Configuraţie

Curent nominal
maxim

000

0A

100

16 A

001

6A

101

20 A

010

10 A

110

24 A

011

12 A

111

32 A
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Următoarele setări sunt valabile pentru aceste variante:
61 90 5 A1E 1B3

■

61 90 5 A1E 1B5

Configuraţie

Curent nominal
maxim

Configuraţie

Curent nominal
maxim

000

0A

100

20 A

001

6A

101

24 A

010

12 A

110

32 A

011

16 A

111

40 A

RO

■
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6.3 Setări privind autorizarea
În urma setării din fabrică a BMW Wallbox, este necesară autorizarea proceselor de încărcare prin
intermediul unei aplicaţii. Dacă nu se doreşte efectuarea autorizării înainte de fiecare proces de
încărcare şi trebuie asigurat în permanenţă accesul liber la BMW Wallbox, comutatorul DIP trebuie setat
în mod corespunzător la „OFF” (consultaţi figura din dreapta).

Setare din fabrică: acces la BMW Wallbox şi
autorizarea procesului de încărcare doar prin
aplicaţie.
Indicaţie: Autorizarea prin aplicaţia myBMW
este disponibilă la lansarea comercială doar
în China. În momentul de faţă este în plan
extinderea în alte ţări.
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Acces liber la BMW Wallbox, fără autorizare prin
aplicaţie înaintea fiecărui proces de încărcare.

7 Managementul local al sarcinii
7.1 Racordarea contorului de energie extern
Conectaţi contorul de energie extern pentru a facilita monitorizarea conexiunii la domiciliu.
Conectaţi cablul de conexiune ecranat şi torsadat
(> 0,5 mm², max. 30 m) la interfaţa RS485.
Alocarea pinilor:
A (Rx/ Tx+): Pin 4
B (Rx/ Tx-): Pin 5

61 90 5 A1E 1B1

■

61 90 5 A1E 1B3

■

61 90 5 A1E 1B2

■

61 90 5 A1E 1B5

■

61 90 5 A1E 1B4
Conectaţi contorul cu sursa de
alimentare cu energie. În acest
sens, respectaţi instrucţiunile
specifice din manualul contorului
utilizat.

RO

■
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7.2 Alocarea fazelor
Alocarea fazelor între Wallbox şi conexiunea la domiciliu poate fi reglată cu comutatoare DIP.
Prin intermediul comutatoarelor DIP 2 şi 3 poate fi reglată alocarea fazelor între Wallbox şi conexiunea
la domiciliu/contor.
Setarea
comutatorului DIP

Alocarea fazelor
pentru conexiunea
la domiciliu/contor
-> Wallbox

Configuraţie

Alocarea fazelor
pentru conexiunea
la domiciliu/contor
-> Wallbox

00

L1 -> L1
L2 -> L2
L3 -> L3

10

L3 -> L1
L1 -> L2
L2 -> L3

01

L2 -> L1
L3 -> L2
L1 -> L3
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7.3 Funcţia pentru monitorizarea sarcinilor asimetrice

Setarea
comutatorului DIP

Curent maxim

Setarea
comutatorului DIP

Curent maxim

00

Funcţie pentru
monitorizarea sarcinilor
asimetrice dezactivată
(setare din fabrică)

10

16 A

01

10 A

11

20 A

RO

Prin intermediul comutatoarelor DIP 4 şi 5 poate fi stabilită valoarea de curent maximă pentru o sarcină
asimetrică.
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7.4 Monitorizarea conexiunii la domiciliu
Prin intermediul comutatoarelor DIP 6 până la 9 poate fi stabilită valoarea limită pentru dimensionarea
conexiunii la domiciliu.
Setarea comutatorului
DIP

Curent maxim

Setarea comutatorului
DIP

Curent maxim

0000

Management local
al sarcinii dezactivat
(setare din fabrică)

0110

80 A

0001

20 A

0111

100 A

0010

25 A

1000

125 A

0011

35 A

1001

150 A

0100

50 A

1010

200 A

0101

63 A
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8 Punerea în funcţiune
Instalaţi capacul panoului de conexiuni
Cuplu de strângere: 1,0 Nm (8,7 lb in)

RO

Instalaţi şi blocaţi capacul carcasei.
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9 Funcţionarea
BMW Wallbox este livrat din fabrică cu o funcţie activată de control al accesului prin aplicaţie. Setaţi
comutatorul DIP în mod corespunzător dacă nu doriţi să folosiţi funcţia de control al accesului prin
aplicaţie. Pentru mai multe informaţii, consultaţi secţiunea „5.3 Setări privind autorizarea”.
Indicaţie: Pentru început, aplicaţia este disponibilă numai în China. În momentul de faţă este în plan
extinderea în alte ţări.

9.1 Începerea procesului de încărcare cu funcţia de control al accesului
activată
1. Introduceţi ştecărul vehiculului în priza de încărcare a vehiculului.
2. Folosiţi aplicaţia pentru a autoriza şi a porni procesul de încărcare.
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9.2 Oprirea procesului de încărcare cu funcţia de control al accesului
activată
1. Opriţi procesul de încărcare din vehicul sau din aplicaţie.
2. Scoateţi ştecărul vehiculului din priza de încărcare a vehiculului.
3. Introduceţi din nou ştecărul vehiculului în suportul pentru cablu al BMW Wallbox.

Indicaţie: Pentru mai multe informaţii privind finalizarea procesului de încărcare, puteţi consulta
instrucţiunile de utilizare ale vehiculului dumneavoastră.

9.3 Începerea procesului de încărcare cu funcţia de control al accesului
dezactivată
1. Introduceţi ştecărul vehiculului în priza de încărcare a vehiculului.

RO

2. Vehiculul începe automat procesul de încărcare.
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9.4 Oprirea procesului de încărcare cu funcţia de control al accesului
dezactivată
1. Opriţi procesul de încărcare din vehicul.
2. Scoateţi ştecărul vehiculului din priza de încărcare a vehiculului.
3. Introduceţi din nou ştecărul vehiculului în suportul pentru cablu al BMW Wallbox.

Indicaţie: Pentru mai multe informaţii privind finalizarea procesului de încărcare, puteţi consulta
instrucţiunile de utilizare ale vehiculului dumneavoastră.
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9.5 Aplicaţia de service Wallbox
Instalatorul sau partenerul de service BMW poate folosi aplicaţia de service şi instalare pentru a
configura aparatul, a descărca istoricul încărcărilor şi datele de diagnoză, a actualiza firmware-ul şi a
remedia erorile. Pentru a putea folosi aplicaţia de service Wallbox, comutatorul DIP trebuie setat în
mod corect (a se vedea secţiunea 5 Setările comutatorului DIP). Aplicaţia este disponibilă în toate
magazinele de aplicaţii relevante.
Funcţii:
Istoricul încărcărilor

■

Ghid de instalare

■

Setarea curentului

■

Actualizarea firmware-ului

■

Date de diagnoză

■

Repornirea aparatului

Aplicaţia de service
Wallbox iOS

Aplicaţia de service
Wallbox Android

Aplicaţia de service
Wallbox China

Aplicaţia de service
Wallbox Baidu

RO

■
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10 Afişajul LED
Afişaj LED

Stare

Niciun afişaj

BMW Wallbox nu este alimentat cu curent.

Albastru, luminează de la stânga la
dreapta

BMW Wallbox este în curs de iniţializare.

Albastru, luminează continuu

Vehiculul nu este conectat.
Wallbox este pregătit pentru încărcare.
Stare de disponibilitate.

Albastru, se aprinde şi se stinge lent

Vehiculul se încarcă.

Verde, luminează intermitent (1x)

Înregistrarea utilizatorului sau autorizarea a fost efectuată cu
succes.

Roşu, luminează intermitent (1x)

Înregistrarea utilizatorului sau autorizarea a eşuat.

Roşu, continuu

Eroare.

Element LED roşu pe partea dreaptă

Modul Bluetooth defect.
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11 Remedierea problemelor
Situaţie

Acţiune

AfiŞajul LED-ului nu este
alimentat cu curent.

1. Nu se realizează alimentarea cu tensiune – Verificaţi întrerupătorul
de protecţie împotriva curenţilor vagabonzi Şi întrerupătorul de
protecţie Şi porniţi-le, dacă este cazul.
2. Eroare la BMW Wallbox – contactaţi dealerul dumneavoastră local.

Procesul de încărcare nu
porneŞte.

1. Ştecărul vehiculului nu a fost introdus corect – scoateţi Şi
reintroduceţi Ştecărul vehiculului.
2. Vehiculul a fost programat astfel încât procesul de încărcare să
înceapă mai târziu.
3. Nu este necesară alimentarea cu energie a vehiculului – verificaţi
starea vehiculului.
4. Conexiunea la aplicaţie nu funcţionează corespunzător.

Ştecărul vehiculului nu poate Procesul de încărcare nu a fost încă finalizat la nivelul vehiculului.
fi decuplat.
1. Întrerupeţi alimentarea cu tensiune a BMW Wallbox cu dispozitivul
de deconectare de la reţea aferent.
2. Scoateţi Ştecărul vehiculului Şi restabiliţi alimentarea cu tensiune.
3. Dacă situaţia persistă, contactaţi dealerul dumneavoastră local.

RO

AfiŞajul cu LED luminează
roŞu.
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12 Date tehnice
Numărul piesei

61 90 5 A1E
1B1

61 90 5 A1E
1B2

61 90 5 A1E
1B3

61 90 5 A1E
1B4

61 90 5 A1E
1B5

Ştecărul
vehiculului

Ştecăr tip 2

Ştecăr GB/T

Ştecăr SAE
J1772

Întrerupător
tip 2

Ştecăr SAE
J1772

Valori intrare/ieşire

220-240 V/
380-415 V,
32 A,
50-60 Hz,
trifazic
220-240 V,
32 A,
50-60 Hz,
monofazic

220-240 V/
380-415 V,
32 A,
50-60 Hz,
trifazic
220-240 V,
32 A,
50-60 Hz,
monofazic

240 V,
40 A, 60 Hz,
monofazic

220-240 V/
380-415 V,
32 A,
50-60 Hz,
trifazic
220-240 V,
32 A,
50-60 Hz,
monofazic

240 V, 40 A,
50-60 Hz,
monofazic

Cablaj de intrare

L1, L2, L3, N,
PE

L1, L2, L3, N,
PE

L1, L2, PE

L1, L2, L3, N,
PE

L1, N, PE

Sisteme de
împământare
Curent nominal
(curent nominal
reglabil prin
comutatorul DIP)

TT/ TN/ IT
0 A,
6 A,
10 A,
12 A,
16 A,
20 A,
24 A,
32 A

0 A,
6 A,
12 A,
16 A,
20 A,
24 A,
32 A,
40 A

0 A,
6 A,
10 A,
12 A,
16 A,
20 A,
24 A,
32 A

0 A,
6 A,
12 A,
16 A,
20 A,
24 A,
32 A,
40 A

Lungimea cablului 5 m

5m

25 ft

N/A

5m

Ghidajul cablului

Tencuială

Tencuială

Tencuială

N/A

Tencuială

Secţiunea
transversală
minimă a
racordului

3 x 8,4 mm²

3 x 8,4 mm²

6 AWG

3 x 8,4 mm²

6 AWG
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0 A,
6 A,
10 A,
12 A,
16 A,
20 A,
24 A,
32 A

Numărul piesei

61 90 5 A1E
1B1

61 90 5 A1E
1B2

61 90 5 A1E
1B3

61 90 5 A1E
1B4

61 90 5 A1E
1B5

Identificarea
curentului
vagabond intern

Curent
alternativ:
15~30 mA
Curent
continuu:
3~6 mA

Curent
alternativ:
15~30 mA
Curent
continuu:
3~6 mA

Curent
alternativ:
20 mA

Curent
alternativ:
15~30 mA
Curent
continuu:
3~6 mA

Curent
alternativ:
20 mA

IP65

IP65

Protecţie
împotriva Şocului
electric
IP65

IP65

Dimensiuni
(l x H x A)
Greutate
Protecţie
electrică împotriva

NEMA 3S

270x370x185 mm
6 kg

6 kg

8 kg

6 kg

6 kg

supracurentului, scurtcircuitului, supratensiunii,
subtensiunii, erorii la împământare, supratemperaturii.

RO

Carcasă pentru
protecţie
împotriva
infiltraţiilor
(pentru spaţii
interioare Şi
exterioare)

Clasa II
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Interfeţe
AfiŞaj

LED

Comunicaţie

Bluetooth

Condiţii ambiante
Temperatură de operare

-40 °C ~ +50 °C

Caracteristici de temperatură Nu este vorba despre un dispozitiv de siguranţă, ci numai despre o
funcţie de operare. Nu trebuie depăŞit intervalul de temperaturi de
operare specificat. Aparatul furnizează în mod constant curent de
încărcare, în intervalul de temperaturi de operare specificat. Pentru a
mări disponibilitatea de încărcare, curentul de încărcare trebuie redus
de la 32 A la 24 A, 16 A Şi 6 A, în cazul depăŞirii temperaturii. Ulterior,
procesul de încărcare poate fi oprit. După răcire, procesul de încărcare
continuă, iar curentul de încărcare este ajustat conform configuraţiei.
Temperatură de depozitare

Între -40 ºC Şi +80 ºC

Umiditatea aerului

Umiditate relativă a aerului 95 %, fără condensare

Înălţime

3.000 m

Răcire

Răcire naturală

Protecţie împotriva
impactului

IK09

Categorie de supratensiune

OVC III

Comportament după
întreruperea curentului

Întârziere arbitrară, între 5 Şi 100 de secunde, înainte de reînceperea
procesului de încărcare după întreruperea curentului

Indicaţie: Puterea de încărcare disponibilă depinde de vehicul, de infrastructură Şi de setările
generale.
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13 Eliminarea ca deşeu
După scoaterea din funcţiune în mod corespunzător de către
departamentul de service, dispuneţi eliminarea ca deşeu a aparatului în
conformitate cu reglementările privind eliminarea deşeurilor.

RO

Aparatele electrice şi electronice, inclusiv accesoriile acestora, trebuie
eliminate ca deşeu separat de gunoiul menajer. Indicaţiile în acest sens
sunt prevăzute la nivelul produsului, în instrucţiunile de utilizare şi pe
ambalaj.
Materialele pot fi reciclate conform marcajului. Prin reutilizarea,
recuperarea materialelor sau alte forme de reciclare a deşeurilor de
aparate, puteţi contribui în mod semnificativ la protejarea mediului
înconjurător.
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