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Vigtige oplysninger til dig 
som partner! 
 

Aktivering af Green Charging i Charge Amps Cloud (partnerportal) 

Det eneste, du behøver for at bruge Green Charging-funktionen, er Charge Amps-appen, en 
ladestation fra Charge Amps, solpaneler og en Charge Amps Amp Guard. 

Nedenfor er beskrevet nogle enkle trin til, at du som installatør at aktivere muligheden for, at 
slutbrugere kan bruge Charge Amps-appen. 

Sørg for at invitere slutbrugeren til at blive administrator. Det kan du gøre her: 
https://my.charge.space/partner/#/login Både Charge Amps Amp Guard og slutbrugeren 
skal registreres i portalen som bruger på måleenheden. 

Log ind på partnerkontoen, og gør det følgende: 

1. Gå til organisationer. Søg efter kundens organisation, og vælg "Go to".  

2. Kontrollér, at kunden findes som bruger. Hvis kunden ikke findes, skal du registrere kunden 
på fanen "Brugere" med den samme e-mailadresse, som kunden har registreret på 
ladeboksen. Du kan søge på partnerportalen for at finde den e-mailadresse, der er registreret 
på ladeboksen. 

3. Hvis kunden allerede er registreret på ladeboksen, skal kunden godkende invitationen, der 
sendes via e-mail. Godkendelsen skal udføres inden for 24 timer. 

4. Du kan nu gå tilbage til partnerportalen. Gå til målerfanen, søg efter kundens måleenhed, 
og vælg kunden som bruger. Tryk på “Save”. 

5. Sørg for at markere afkrydsningsfeltet "The system contains a power generator (e.g., solar 
cells)" (Systemet indeholder en strømgenerator (fx solceller)) i detaljerne for måleenheden. 
Tryk på “Save”. 

6. Kontroller målerens status, og sørg for, at der er spænding på alle tre faser, og at 
strømmen viser negative værdier, når kunden forventes at have overproduktion fra sine 
solceller. Hvis du har brug for support, bedes du kontakte  
Charge Amps Support på support@charge-amps.com  
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