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INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA

Utilizatorul trebuie sa citeasca si sa inteleaga instructiunile de siguranta furnizate aici.

Nerespectarea sau actiunile care contravin informatiilor si instructiunilor de siguranta cuprinse in acest
manual si tiparite pe dispozitiv pot duce la socuri electrice, incendii si / sau vatamari grave si pot deteriora
bateria autovehiculului sau dispozitivul Wallbox. Orice daune rezultate din astfel de actiuni sunt excluse din
garantie.
Instalarea dispozitivului Wallbox trebuie efectuata de catre un electrician calificat in conformitate cu
reglementarile percepute.
Informatiile furnizate in acest Ghid de instalare nu scutesc utilizatorul de responsabilitatea de a respecta
toate normele si standardele sau reglementarilor locale care se pot aplica.
Dispozitivul de incarcare Wallbox a fost proiectat, dezvoltat si fabricat pentru a satisface cerintele,
dispozitiile de siguranta si normele in conformitate cu directivele prezentate in declaratia de conformitate
(vezi ghidul utilizatorului)
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INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA 1/2
Urmati toate instructiunile de siguranta de mai jos si aveti grija deosebita pentru a pastra acest manual la indemana. Acest
manual de instalare este destinat numai personalului calificat.
Nu folositi in cazul in care observati defectiuni fizice, cum ar fi fisuri, sparturi, coroziune sau alte deteriorari. In acest caz, contactati
distribuitorul pentru a inlocui dispozitivul Wallbox.
Numai specialistii autorizati pot deschide, dezasambla, repara, manipula sau modifica dispozitivul Wallbox. Modificarea
neautorizata a echipamentului Wallbox anuleaza garantia producatorului.
Modificarile sau improvizarile neautorizate sunt absolut interzise.
Nu eliminati niciun avertisment de pe dispozitiv, cum ar fi simbolurile de siguranta, avertizarile, placutele de clasificare, placutele de identificare
sau marcajele cablului
Protejati Wallbox-ul dvs. de orice impact sau zone de trecere la care ar putea fi expus.
Statia de incarcare nu are propriul intrerupator de alimentare. Respectati intotdeauna reglementarile si normele electrice locale, dupa caz.
Incarcatoarele Wallbox pot fi utilizate numai in parametrii de operare specificati (descrierea produsului) si in conditiile normale
de mediu descrise mai jos:
Conditii de mediu¹:
Temperatura medie
Temperatura de depozitare
Temperatura de depozitare
Umiditatea relativa

Intre -25ºC si 40ºC
<35ºC
Intre -40ºC si 70ºC
Intre 5% si 95% (fara condensare)

¹ Nu utilizati Wallbox Pulsar in conditii meteorologice nefavorabile care ar putea afecta fie vehiculul, fie dispozitivul de incarcare propriu-zis.
Nu deschideti capacul panoului conector in ploaie.
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INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA 2/2
RECOMANDARI CONECTORI
Verificati intotdeauna cablul de incarcare si contactele pentru a nu fi deteriorare si/sau
murdare inainte de a le folosi.
Daca sunt deteriorate, folositi niciodata un cablu de incarcare, un orificiu de intrare a
vehiculului sau o priza de retea pentru incarcare.
Nu folositi niciodata contacte murdare sau umede.
Conectați cablul de încărcare numai la bornele vehiculelor și la prizele de alimentare ale retelei
care sunt protejate împotriva apei, a umezelii și a lichidelor.
Dupa oprirea procesului de incarcare, conectorul vehiculului si priza de retea pot fi deconectate. Nu folositi niciodata forta
pentru a deconecta conectorul vehiculului de la borna autovehiculului sau de la priza de retea. Astfel de actiuni periculoase pot
duce la vatamari grave sau chiar la moarte.
In functie de statia de incarcare si de vehiculul electric, intreruperea procesului de incarcare si durata deblocarii pot varia.
Exista vehicule electrice care pot fi pornite cu un cablu de incarcare conectat. Asigurati-va intotdeauna ca ati deconectat cablul
de incarcare inainte de a pleca la drum.
Nu utilizati cablul de incarcare cu un cablu prelungitor sau un adaptor.
Daca conectorul emite fum sau incepe sa se topeasca, nu atingeti niciodata cablul de incarcare. Daca este posibil, opriti procesul de
incarcare. In orice caz, dezactivati sursa de alimentare a incarcatorului Wallbox.
Asigurați-vă că cablul de încărcare este la îndemâna copiilor. Cablul de încărcare poate fi utilizat numai de către persoanele care dețin
un permis de conducere valabil pentru autovehicule.
Fiti deosebit de atenti la conector, nu calcati pe acesta sau pe cablul acestuia.
Cablul NU TREBUIE SUB NICIO CIRCUMSTANTA sa fie tensionat cand este conectat la autovehicul.
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DESCRIEREA PRODUSULUI 1/3
INTRODUCERE
Wallbox este un sistem inteligent de incarcare pentru vehiculele electrice, echipat cu cea mai recenta tehnologie si un design
functional si sofisticat pentru a oferi cele mai bune performante in viata de zi cu zi a persoanelor fizice si a companiilor.
Dispozitivul Wallbox a fost conceput pentru utilizare privata si semi-publica, in locuri precum propietati private, parcari si
depozite ale companiilor. Dispozitivul Wallbox este utilizat exclusiv pentru incarcarea vehiculelor electrice si hibride cu borna.
Dispozitivul Wallbox este prevazut cu un conector electric specific vehiculului (EVC). In functie de versiunea achizitionata, acesta este echipat cu:
Conector tip 1
Conector tip 2
Aceasta statie de incarcare este proiectata sa functioneze cu o tensiune de alimentare de 230 V 50 Hz (1P) sau 400V 50Hz (3P)
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DESCRIEREA PRODUSULUI 2/3
SUMAR INFORMATII
GENERAL
Numele modelului
Mod
Dimensiuni generale (fără conector)
Greutate
Temperatura de Operare
Temperatura de depozitare
Marcajul CE

Pulsar Tip 1
Mod 3
160x160x90mm
3,0-4,0 kg în funcție de lungimea cablului
Între 25° C și 45° C
Între -40º C și 70º C
IEC61851-1, IEC 61851-22

Pulsar tip 2
Mod 3
160x160x90mm
3,0-4,0 Kg in functie de lungimea cablului
Intre 25º C si 45º C
Intre -40º C si 70º C
IEC618 51-1, IEC618 51-22

7,4kW monofazat
230 V, CA ± 10%
32A, cablu de până la 5x6mm²
50Hz
I
IP54
CAT III

22 kW trifazat
230VAC (1P), 400V CA (3P) ± 10%
32A, cablu de pana la 5x6mm²
50Hz
I
IP54
CAT III

Verde Stare de Pregatit
Turcoaz Stare de Conectat
Albastru Stare de Incarcare
Rosu Stare de Eroare

Verde Stare de Pregatit
Turcoaz Stare de Conectat
Albastru Stare de Incarcare
Rosu Stare de Eroare

Montare pe perete
Naturala

Montare pe perete
Naturala

SPECIFICATII
Putere maxima
Tensiune de intrare
Curent maxim
Protectia frecventei nominale
Grad de protectie
Categoria de supratensiune
INTERFATA
Halo LED

MECHANICAL
Instalare
Răcire
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DESCRIEREA PRODUSULUI 3/3
IDENTIFICARE WALLBOXULUI
Pe dispozitivul dvs. Wallbox veti gasi urmatoarea placa de identificare

1

10

WB- PLSR0101A

9
8
7

0

602938

32A 230/400VAC 50Hz 3P+N+PE
IP 54
DATE: 20/01/16

2
3

Made in EU

4

062800

S/N: 000001

5

6
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1 Setari de retea

6 Informatii despre reciclare

2 Grad de protecție la patrunderea lichidelor

7 Numar de serie

3 Data înregistrării

8 Numarul de cod EAN 13

4 Marcajul CE

9 Codul de bare EAN 13

5 Marcajul CE

10 Numarul produsului
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CONTINUTUL CUTIEI & LISTA DE VERIFICAT
Componentele încărcătorului Wallbox livrate trebuie să respecte următoarea listă¹:
Wallbox Pulsar + Conector vehicul
Ghid de instalare in limba engleza
Sablon de montaj
plug & drive

PULSAR

GHID DE INSTALARE

type 2 - ghid de instalare

Elementele de montare

en - de - fr - es

SABLON DE MONTAJ
VEDERE DIN FATA

Suruburi 3x 6,3x40mm
Ancore pentru perete 3x Ø8mm
2x mansoane RutaSeal®
3x dopuri de cauciuc
1x Torx

¹ Daca vreunul dintre articolele descrise lipseste, contactati www.wallbox.com/support sau service@wallbox.com
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INSTRUCTIUNI DE INSTALARE
Instalarea electrica a Wallbox-ului trebuie efectuata de catre un electrician calificat, in conformitate cu normele si standardele
aplicabile. Trebuie luate in considerare reglementarile locale privind instalatiile electrice, masurile de prevenire a incendiilor si
reglementarile de prevenire a accidentelor, precum si rute de urgenta la aceasta locatie.
Va rugam sa contactati un electrician sau sa aranjati instalarea in locatia dvs. cu un distribuitorul local.

PRECAUTII

Aveti grija deosebita cand selectati suprafata de montare, trebuie sa fie construita pentru a rezista greutatii incarcatorului si a fortelor
mecanice asociate procesului de incarcare.
Bransarea sursei de alimentare trebuie sa respecte standardele si reglementarile privind cablarea si infrastructura constructiei.
Dispozitivul Wallbox trebuie conectat printr-un conductor cu impamantare permanent al sistemului de alimentare cu energie electrica.
Inainte de instalarea sau curatare asigurati-va ca sursa de alimentare este oprita si sistemul nu este alimentat.
Trebuie sa se asigure o circulatie suficienta a aerului la locul de montare astfel incat statia de incarcare sa fie racita in timpul functionarii:
Respectati intotdeauna temperaturile de functionare ale dispozitivului.
Nu instalati incarcatorul Wallbox in apropierea:
Materiale inflamabile, explozive sau combustibile.
Produse chimice sau solventi.
Suprafete predispuse la inundatii, zone de trecere a apei sau medii umede.
Conductori de gaz sau iesiri de vapori.
Acumulatoare, radiatoare de stocare sau elemente emitatoare de caldura.
Zonele cu radiatii solare directe, pentru a evita supraincalzirea si degradarea
in timp.
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indeplineste cerintele specificate.
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DIMENSIUNI & POZITIONARE
Inainte de a selecta locatia de montare pentru statia de incarcare, cititi urmatoarele sfaturi si referinte:
Conform standardului de produs, statia de incarcare trebuie sa fie amplasata la o inaltime
intre 1,30 m si 1,70 m. Va recomandam sa montati statia de incarcare la o inaltime de 1,60
m. Retineti ca reglementarile nationale pot limita aceasta inaltime.
Este obligatoriu sa se ia in considerare urmatoarele masuri de precautie:
Suprafata de montare necesara pentru statia de incarcare Wallbox este cel putin 250 x 150 mm (H x W).
Cand montati panoul Wallbox Commander, cablul trebuie sa ajunga usor la portul de incarcare.
Pentru o functionare sigura a statiei de incarcare, trebuiesc respectate distantele minime recomandate
fata de alte instalatii tehnice.
Retineti ca atunci cand instalati suportul pentru conectorul incarcatorului sa aveti suficient spatiu
pentru a facilita ergonomia. Este recomandabil sa aveti o zona libera in jurul dispozitivului de 400mm x
400mm.

INSTRUMENTE NECESARE:
Surubelnita cu cap in cruce
Masina de gaurit cu spiral de 10 mm
Cutter sau lama pentru cablul de perete

Instalarea corecta este absolut necesara si depaseste domeniul raspunderii Wallbox

PULSAR

- ghid de instalare

en 12

GAURIRE SI MONTARE 1/3
PROCEDURA PENTRU SABLONUL DE GAURIRE

Utilizati sablonul de gaurit ca ghid pentru marcarea locatiei de pe perete pentru cele trei suruburi de montare. Acordati atentie
deosebita atunci cand nivelati sablonul. Utilizarea unui boloboc este foarte recomandata.
Gauriti gaurile de montare marcate cu diametrul specificat pentru hardware-ul de
instalare selectat si verificati pozitionarea lor. Pentru instalarea pe pereti din beton,
caramida si lemn utilizati hardware-ul de instalare inclus.
Inainte de a incepe montarea:
Deschideti cu atentie capacul
Deconectati cablul de comunicare de pe capac
Introduceti dopurile de cauciuc in gaurile de dedesubt
Asigurati-va ca alimentarea cu energie electrica este oprita in
timpul procesului de montare

MONTARE
IMPORTANT: In cazul in care Wallboxul dvs. utilizeaza o conexiune prin cablu de perete, urmati pasii 0 si Pasul 00. Daca nu utilizati o
astfel de conexiune prin cablu, treceti la pasul 1.
Pasul 0: In partea din spate a incarcatorului Wallbox veti gasi o insertie cu un perete mai subtire; utilizati un cutter, o lama sau o unealta
ascutita si faceti cu grija o incizie in deschiderea pentru cablu.Va rugam sa inlaturati cu meticulozitate toate marginile ascutite. Luati o
bucsa Rutaseal si instalati-o.
Pasul 00: Foarte atent, introduceti ferm cablul de alimentare prin bucsa. Aceasta bucsa este proiectata sa acomodeze prin ea cabluri care
pot varia de la 11 la 17 mm, cabluri care se incadreaza in standard si pot transporta pana la 22kW.
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GAURIRE SI MONTARE 2/3
Pasul 1: Continuați să fixați încărcătorul pe perete. Introduceți șuruburile în pozițiile marcate, începând din partea de sus și continuând în sensul
acelor de ceasornic. Verificați dacă panoul de comandă Wallbox Commander este fixat ferm și introduceți dopurile pentru a finaliza acest proces.
A B C
Pasul 2: Utilizati selectorul pentru a alege curentul maxim de functionare al conexiunii de alimentare.

B

A

C

POSITION
CURRENT (A)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 6 10 13 16 20 25 32 0 0

Pasul 3: Introduceti cablul de alimentare prin garnitura.
Pasul 4: Conectati fazele de alimentare, neutru si impamantarea
de protectie folosind blocurile terminale furnizate.

De la stanga la dreapta:
L1, L2, L3: (Conductoare cu curent)
N: Neutru
: Impamantare
Culorile conexiunii prezentata nu este
supusa unui standard international, verificati
intotdeauna conexiunea de alimentare.
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GAURIRE SI MONTARE 3/3
Pasul 5: Confirmati cei patru pasi anteriori.
Pasul 6: Reconectati cablul de comunicatie si inchideti capacul frontal, acordand o atentie deosebita garniturii si daca inelul O ramane
in pozitie pentru etansare.
Cablu de comunicare
Inel O etansator

Pasul 7: Fixati capacul prin insurubarea dispozitivului Torx asa
cum este prezentat in imaginea de mai jos
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PUNERE IN FUNCTIUNE
Odată ce procedura de gaurire si montare este finalizata, Wallbox Pulsar-ul dvs. este gata de funcționare. Dar, mai întâi, citiți și
revizuiți câteva informații utile înainte de a începe să utilizați aplicația Wallbox Pulsar.
Nu utilizati Pulsar Wallbox pentru scopuri care nu sunt descrise in capitolul descriere a produsului.
Nu deschideti in niciun caz capacul frontal al incarcatorului in timp ce alimentarea este pornita.
Trebuie luate masuri speciale de precautie pentru electronice medicale sau implantabile. Contactati producatorul dispozitivului
pentru a intelege efectele incarcatorului asupra acestor produse electronice.
REVIZUITI SI CONFIRMATI TOTI PASII URMATI

In acest punct, puteti porni sursa de alimentare si va puteti bucura de experienta Wallbox
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DEPANARE
Alimentarea cu energie electrica este verificata in mod continuu pentru a asigura o functionare sigura a dispozitivului. Daca unul dintre
parametri nu se incadreaza in plaja de functionare, incarcatorul va opri alimentarea cu energie a vehiculului.
Procesul de incarcare foloseste un protocol securizat de comunicare (denumit Control Pilot) intre Wallbox si vehicul. Daca masina
detecteaza o problema in timpul procesului de incarcare, acesta va fi intrerupt. Un mesaj va fi afisat in meniul de stare.
Statisticile interne ale incarcatorului sunt de asemenea parametrizate in timp real. O schimbare a valorilor normale de
functionare va determina incarcatorul sa deconecteze in siguranta alimentarea cu energie a vehiculului.

ÎNTREȚINERE
Va rugam sa luati urmatoarele masuri de precautie pentru a asigura o intretinere corecta:
Nu exista componente in interiorul Wallbox Pulsar care trebuie intretinute de utilizator. Numa uni electrician calificat poate
deschide si manipula incarcatorul.
Nu uitati sa va asigurati ca sursa de alimentare este oprita inainte sa incepeti curatarea incarcatorului Pulsar.
In cazul in care doriti sa il curatati , va recomandam sa folositi o carpa moale si uscata. Nu utilizati spray sau apa directa pentru a
curata incarcatorul.
Este obligatoriu sa se utilizeze elementul de protectie sau suportul furnizat ca accesoriu, pentru a proteja conectorul impotriva
caderii, a murdariei si a altor elemente meteorologice.
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GARANTIE
Garantia Wallbox este limitata la termenii si conditiile stabilite in politica noastra privind vanzarile, rambursarile si in acest ghid de instalare.
In cazul in care va confruntati cu o problema sau in cazul in care aveti nevoie de informatii suplimentare, va rugam sa ne contactati:
Ne puteti contacta prin e-mail:

service@wallbox.com

Sau puteti apela suportul nostru tehnic (se pot aplica taxele locale de apel):

+44 2038087682

In cazul in care Wallbox Pulsar-ul dvs. trebuie reparat sau inlocuit pentru a corecta defecte de fabricatie, va rugam sa ne furnizati o
descriere a problemei, incluzand numarul de serie si data fabricarii incarcatorului.

PULSAR

- ghid de instalare

en 18

PENTRU MAI MULTE INFORMATII:
https://www.wallbox.com/en/support/
sales@wallbox.com

© 2016 WALL BOX CHARGERS S.L.,. Toate drepturile rezervate.
Toate informatiile din acest document, inclusiv detaliile tehnice, cifrele, specificatiile si software-ul MyWallbox, sunt supuse
drepturilor de autor si altor drepturi de proprietate intelectuala ale Wallbox Chargers S.L. si ale licentiatorilor sai. Acest
material nu poate fi modificat, reprodus sau copiat, integral sau partial, fara permisiunea scrisa prealabila a Wallbox Chargers
S.L. si licentiatorii sai. Informatii suplimentare sunt disponibile la cerere.
Specificatiile pot fi modificate datorita dezvoltarii tehnice continue. Nu se garanteaza nicio garantie in ceea ce priveste oricare
dintre specificatiile date aici. Toate drepturile rezervate.
In nici un caz, Wallbox Chargers S.L nu va fi raspunzator pentru pagube materiale sau consecvente rezultate din utilizarea
acestui document sau a software-ului si a hardware-ului descrise in acest document.
Toate celelalte marci comerciale continute in acest document sunt proprietatea respectivilor proprietari, iar utilizarea lor in
prezenta nu implica sponsorizarea sau aprobarea produselor sau serviciilor lor.
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plug & drive
United Kingdom
P: +44 2038087682
E: sales@wallbox.com
www.wallbox.com
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