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Instruktion för konfigurering av OCPP

Följande instruktion beskriver generella inställningar för konfiguration mot backend via LAN-kabel till 
ett publikt nätverk samt mobil uppkoppling via inbyggt modem..

För att kunna konfiguera OCPP på chargecontrolen så måste dessa moment utföras. 
   - Ta bort bygel på CCU mellan 12V(6) och IN2(2) enligt schema nedan
   - Spänningssätt laddboxen, följ instruktionerna och utför ändringarna i laddarens         
   webgränssnitt



1. Logga in i laddaren via USB-kabel eller via lokalt nätverk
  a. (se separat instruktion: Instruktion för anslutning till Charx via USB-C. Finns på vår    
    hemsida och installatörsportal)

2. Klicka på det översta ladduttaget under Charging Points.

3. Klicka på ”Configuration”.

Installatörsportal

http://installatorsportal.eldoninstallation.se/


4. Scrolla ner till Release Charging och klicka på Release Mode, välj By OCPP.

5.  Ändra OCPP ID från -1 till 1.

6. Scrolla längst upp på sidan och klicka på SAVE

7. Utför sedan samma procedur för resterande uttag. 
  OBS! OCPP ID måste ändras till nästkommande löpnummer. Det kan vara max 48st     
  ladduttag i ett kluster.



Efter ladduttagen konfigurerats enligt ovan är det dags för OCPP-inställningarna.
8.  Klicka på Charging Park.

9. Klicka på OCPP

10.  Klicka på Configuration



11.  Skriv in Backend url och klicka på SAVE.
12.  Klicka på System control.
13.  Klicka på Network.
14.  Se till att ”No Gateway” inte är i bockad. Om den är i bockad, bocka ur och klicka på    
   SAVE.

15.  Klicka återigen på Status och sedan Reboot System.
1616.  Vänta ca 5minuter, logga sedan in i laddboxen.
17.  Klicka på Charging Park, sedan OCPP och därefter Status.
18.  Om laddaren accepterats av backend och kopplats upp skall det visas enligt nedan bild. 



Konfiguration av backend mot inbyggt 4G-MODEM

19. Vid Configuration klicka på rullgardinslisten för LAN-ETH0 och välj Cellular Network,     
  klicka på SAVE.

20.  Klicka på System Control och därefter på Modem.



21.  a.  Bocka i Service Active
   b. Bocka i Defaut Route
   c. Bocka i Prefer Modem over ETH0
   d. Ange eventuella APN-inställningar
   e. Samt viktigtast av allt, se till att ha ett giltigt SIM-kort.
   f.  Klicka på SAVE
      g. Klicka på Restart Modem och vänta ca 5 minuter.

22.  Om laddaren accepterats av backend och kopplats upp skall det visas enligt nedan bild.

23.  Du har nu kopplat upp laddstationen mot din operatörs backend.
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