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Användning av Molntjänsten 

Introduktion 
Med våra laddare uppkopplade mot my.charge.space (Charge-Amps molntjänst) öppnas en värld av 

möjligheter med styrning och statistik. Molntjänsten är uppbyggd på flera olika nivåer, i denna manual 

kommer de kommersiella konfigurationsgränssnitten att behandlas. Den första delen är Partner som 

är till för säljande/installerande företag, för att konfigurera och underhålla kundanläggningar. Sedan 

har vi Administration gränssnittet, det är avsett för konfiguration av dels säljande/installerande part, 

samt i de fallen en lokal administrator hos kunden finns. Slutligen finns User gränssnittet som är riktat 

till slutkund det tar vi upp i separat User-manual. 

Webadresser 

Partner: 

https://my.charge.space/partner/ 

https://my.charge.space/admin 

Administrator: 

https://my.charge.space/admin/ 

Övergripande rekommendationer 
Om konfigurering: Den säljande/installerande företaget bör i alla fall oavsett om det är en enstaka 

laddstation eller en större anläggning addera denna/dessa under sitt partnerkonto, det för att ha en 

direkt kontakt med kundens laddare för att kunna identifiera fel konfigurera laddaren enligt önskemål 

från kund. Som säljande organisation bär du ansvaret att kunden får den bästa möjliga och enligt 

kundens önskemål på installationen. 

Möjliga scenarion på konfigurering 

1. Lokal administratör, i BRF, företag.   

1.1. User konto    

1.1.1. Med RFID-styrning  

1.1.2. Utan RFID-styrning 

2. Lokal administratör, i BRF, företag. 

2.1.1. Med RFID-styrning  

2.1.2. Utan RFID-styrning 

3. Ingen lokal administratör 

3.1. User konto 

3.1.1. Med RFID-styrning  

3.1.2. Utan RFID-styrning 

4. Ingen lokal administratör, i BRF, företag. 

4.1.1. Med RFID-styrning  

4.1.2. Utan RFID-styrning 

 

 

 

 

• En lokal admin kan lägga till, ändra, 

ta bort admin/användarkonton, 

Hantera Laddare, RFID, Rapporter, 

Pooler. 

• Userkonto används bara när du har 

en specifik plats och laddare. 

• Userkonto kan justera belysning 

(Halo) laddströmstyrka, 

schemaläggning. 

• RFID är bra om laddaren sitter i en 

sådan miljö att risk finns att andra 

laddar än ägaren. Även för 

fakturaunderlag.  

https://my.charge.space/partner/
https://my.charge.space/admin/
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Administrator 
Administrationsgränssnittet används av installationsföretag som gör den första installationen, men 

även den lokala Administratorn på företaget eller bostadsföreningen. Som installerande företag når 

du din installation/Organisation via Knappen GoTo, som återfinns från din inloggning i 

partnergränssnitt och rubriken Dashboard enligt nedan Figur 1.   

 

Figur 1 

Dashboard 
Du når nu Dashboard för Administator, detta utseende är detsamma för den lokala administratorn 

 

Figur 2 
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Chargers 
Under rubriken charger får du information om laddares inställning i organisationen. Här lägger du till 

nya laddare, det genom Add-knappen. Ändra inställning på respektive laddare, genom att trycka på 

serienumret. Ta bort laddare från ett system, genom knappen Remove. 

I grundmenyn för Charger får du information enligt Figur 3 nedan.   

 

Figur 3 

Add Charger fönster. 

 

Figur 4 

Import charger fönster, används för större installationer, för korrekt syntax titta på informationen 

under knappen (?) eller figur 7. 

 

Figur 5 
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Figur 6 
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Figur 7 

 

 

 

 

Figur 8 

 



Sida 8 (14) 
 

Pools 
En Pool är en flagga som sammankopplar laddare till en grupp, det för att på ett enklare sätt kunna 

använda en RFID-tag på flera olika laddare inom en och samma organisation. En laddare kan bara 

ingå i en pool. Markera Add, för att skapa en ny pool. Koppling av pool till laddare sker under 

huvudnivån för Chargers. Att sedan koppla Pool till användare sker under User. 

 

Figur 9 

 

 

Figur 10 

 

Users 
I rubriken Users administreras användarprofiler, I Charge-Amps molntjänst kan man säga att 

användarkontot är centralt för styrning av systemets konfiguration. Här är valet att addera nya 

användare. För att lägga in en ny användare tryck Add. Se Figur 11. 

 

Figur 11 

 

När du tryckt Add, öppnas ett nytt fönster, se Figur 11 nedan, där det gäller att skapa nya användare. 

Användarprofiler som kan skapas är User eller Admin. En admin-user är en administrator av denna 

organisation som kan styra det du själv kan göra genom detta gränssnitt. En User är en slutanvändare 

som kan koppla sig mot en eller flera specifika laddstationer.  

Viktigt, en laddare kan endast ha en användare kopplad mot den. 

En rekommendation är att samla in alla uppgifter och skapa samtliga user-konton åt kunden om det 

är en sådan installation. 
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Figur 12 

 

När väl kontot är skapat, kan du gå in på kontot genom all trycka på namnet enligt Figur 11, där finns 

nu ytterligare konfigurationsmöjlighet för RFID om det skall nyttjas till installationen. Dock måste 

RFID konfigureras innan detta steg kan genomföras. 

 

RFID 
Lägga till RFID-taggar i systemet kan göras på två sätt från gränssnittet Admin, Första möjligheten är 

att göra det Manuellt genom att trycka på knappen Add, enligt Figur 13 nedan. Ett nytt fönster 

öppnas då Enligt Figur 14, där skrives Hexkod för avsedd tagg och om så önskas en kommentar, det 

är det manuella sättet som passar när du har enstaka RFID-taggar att lägga in med känt Hex-Id.  

Andra möjligheten kräver att det finns en laddstation installerad och uppkopplad. Du kan använda 

vilken laddare som helst inom samma organisation. Laddstationen måste vara aktiverad för RFID 

enligt Figur 6. 

Lägg RFID mot centrum på laddaren, laddaren markerar genom att blinka gult och rött. Vilket betyder 

att laddaren läst RFID-taggen. Efter det återfinns dessa taggar under rubriken Latest Rejected Tags, 

enligt Figur 13 nedan. Tryck Add tag, ytterligare ett nytt fönster öppnas enligt Figur 15 nedan, där 

Hexkoden nu är ifylld och kommentar kan läggas till om så önskas. Tryck Save, då flyttas taggen från 

rubriken Latest Rejected tags till rubriken RFID Tags enligt Figur 16 nedan. Dessa taggar är nu redo 

att läggas in på respektive User, enligt rubriken User. 
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Figur 13 

 

 

Figur 64 

 

 

Figur 15 
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Figur 16 

Reports 
Charge-Amps har tagit fram ett grundutbud av rapporter som Administrator kan ta ut själv, för val av 

rapport tryck i fältet för reports enligt Figur 17, en ”drop down” meny blir synlig enligt Figur 18. 

När valet av rapport är gjort, välj tidsperioden för rapporten, enligt valmöjligheten enligt Figur 17 

nedan. 

Avsluta med att välja Generate, en rapport skapas enligt vald information, filen som skapas laddas 

ner till datorn, i ett format som lämpligast öppnas i Excel. 

Önskar du som kund att rapporter skall skickas per automatik enligt önskat tidsintervall, kontaktar ni 

Charge-Amps, som bistår med denna konfigurationen. 
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Figur 17 

 

 

Figur 78 
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Loadbalancer 
Lastbalansering i Charge-Amps molnlösning, balanserar mellan laddstationer, med ett optimerat 

utnyttjande mellan faser. 

Möjligheten till att ta hänsyn till övriga laster i fastigheten genom att komplettera med en  

Amp-Guard.  

Nedanstående bild, Figur 19 visar den information som finns tillgänglig att läsa ut under rubriken 

Loadbalancer i Administrator gränssnittet. All konfigurering av en lastbalanseringsgrupp sker genom 

den Partner som sätter upp systemet. 

 

Figur 19 
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VARNING! 
Se till att du läser denna instruktionsmanual före använding av din Halo Please  

 

OBSERVERA: 

Charge-Amps AB är inte skyldig för skador, direkt eller indirekt, som uppkommer från användning av 

föreskrifterna eller produkterna i denna manual. 

Charge-Amps AB kan inte garantera fullständighet, noggrannhet eller tidsrelevans av informationen i 

denna manual och vi förbehåller oss rätten att ändra innehållet när som helst utan förvarning. 


