
E-Flux Handleiding

ABL 



Benodigdheden

• Simkaart

• EVSE ID

• Online handleiding ABL

• De envelop met de QR-code voor de eindklant

Inhoud configuratiepakket

Benodigdheden installateur

In deze handleiding laten we jou zien hoe je gemakkelijk en snel een ABL 

laadpaal installeert. Zie hieronder alles wat je nodig hebt.

• Ethernetkabel

• Laptop met ethernetaansluiting

• Online handleiding ABL



Simkaart & aansluiten

Jaarlijkse omzet:

€9 miljoen

30.000+ 

gebruikers

Stap 1: Wanneer de lader is opengeschroefd, heb je aan de linkerzijde in het laadpunt een 4G-dongel (zie 
afbeelding). Deze zit standaard vastgemaakt aan de USB-aansluiting. Maak deze los, verwijder het kapje en 
plaats de simkaart zoals te zien is op afbeelding 2.

Stap 2: Sluit de laptop aan op de lader via de ethernetkabel. Hierbij is het belangrijk dat je de 
ethernetpoort neemt naast de 4G-dongel.

Stap 3: Open de browser op je laptop en vul het volgende IP-adres in: http://169.254.1.1:8300/. 
Hiermee zit je vervolgens in de interface van het laadstation.

4G Dongel

Simkaart

http://169.254.1.1:8300/


Configuratie

Stap 4: Wanneer je in de interface zit klik je op ‘connectivity’ en vervolgens op cellular. 

Stap 5: Wijzig de APN in m2m.services, de username en password kan je leeglaten. Klik vervolgens op save. 

Stap 6: Ga daarna naar de instelling OCPP. Wijzig de OCPP version naar ‘1.6’.

Stap 7: Bij het veld Central system address (URL), vul je het volgende in: ws://ocpp.e-flux.nl/1.6/e-flux

Stap 8: De velden local port en local path kan je leeglaten. Het basic authentication password kan je laten staan.

Stap 9: Klik op save.

Stap 10: Ga naar de instelling maintenance, selecteer daar vervolgens ‘hard reset’.



Bijna klaar

Stap 11: Bel E-Flux (+31 (0)20 76306 20) zodra de reset voltooid is om te controleren of de connectie met het eMobility platform 
is gemaakt. (wacht enkele minuten voordat je belt).

Stap 12: Registreer de laadpaal door de QR-code te scannen op de envelop ‘Ready to charge?’ Of ga naar: 
https://www.e-flux.nl/instructies-account/

https://www.e-flux.nl/instructies-account/

