
RFID  

Läsa in RFID taggar 

Funktion med RFID avläsning aktiveras av Charge Amps för respektive Halo Wallbox.  

När funktion med avläsning för RFID är aktiverad för Halo Wallbox läses RFID taggar in.                                                                                 

(Laddare levererade med RFID bricka har denna funktion aktiverad sedan 2019-03-26.) 

Detta görs genom att RFID ställs in som On för RFID Lock för Halon.  

 

Efter det så läser man av RFID taggen framför loggan på centrumskölden.                                                                                                    

Halon kommer då blinka till rött, och den avlästa RFID taggen kommer upp på 

my.charge.space/admin, under rubriken RFID / LATEST REJECTED TAGS   

(refresh krävs på hemsidan eller byta mellan rubiker)                                                                                                                               

klicka på blå knappen Add tag,  

 

 

Under rubriken Comments är lämpligt att lägga kommentar som exempelvis användare eller 

parkeringsplatsnummer. 

 



Föredrar man att göra detta manuellt utan avläsning använder man Add, Här får man skriva i varje 

tags unika hexkod och kommentaren.

                             

Koppla RFID till användare 

För att koppla RFID taggar till enskilda användare, går man in på rubriken USERS på 

my.charge.space/admin.                                                                                                                                          

Klickar sedan på namnet för användaren där det står i blå text, se bilden nedan.  

 

 

En sida med detaljer för den användaren.                                                                                                        

För att anslut en RFID tag till användaren klickar man på den blåa Add knappen för RFID TAGS.                       

Se bilden nedan.    

 

 



När man klickar på Add knappen, får man upp en sida där de RFID taggar som finns registrerade i 

gruppen ligger listade.                                                                                                                                                                           

Där kan man för de RFID taggar som är fria i gruppen, klicka på den blåa knappen Add to user.                                       

Se bilden nedan.   

 

 

Efter det så är RFID taggen kopplad till den användaren, och sidan med detaljer för användaren ser ut 

som bilden nedan.  

 

 

 

 



Koppla RFID taggen till Halo.  

Sedan för att användaren sedan ska kunna låsa upp Halo Wallbox med RFID taggen, så klickar men på 

den blå knappen vid RFID access to chargers.                                                                                             

Väljer sedan de laddstationer som användare ska kunna låsa upp, ur en likadan lista som för RFID 

taggar.     

 

 


