
Forenklet installasjonsprosess
Rask installasjon, konfigurasjon og 
igangkjøring

Introduksjon til DEFAs konfigurasjonsløsning for anlegg



Quick guide I DEFA installasjonsprosess
For ladeanlegg med eRange ladestasjoner

Opprett en bruker i DEFAs installatørportal om du 
ikke har dette fra før 
www.defa.com/no/lading-elbil/installatorportal-e-mobility/
eller scan QR koden:

Logg inn i installatørportal og opprett nytt anlegg
Logg inn i installatørportalen på defa.com, gå til ”Mine anlegg” og der finner du DEFA 
anleggskonfigurasjon. Klikk på ”Nytt anlegg”. Fyll ut nødvendig informasjon i skjemaet og send 
inn. Vårt team vil så verifisere og klargjøre konfigurasjoner for ditt anlegg. 
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Bestill hardware til ditt ladeanlegg

Bestill eRange ladestasjoner,  CLU’er og tilbehør til ditt anlegg. 



DEFA klargjør konfigurasjon av anlegget, og sender e-post med link til dine konfigurasjoner.

Din bestilte hardware blir sendt til din mottaksadresse, sammen med etiketter for adressering av 
ladepunktene. Konfigurasjon av anlegget gjøres samtidig med installasjon av ladestasjoner og 
CLU’er. De medfølgende CLU-enhetene er merket med en QR kode og et serienummer som skal 
benyttes når du konfigurerer anlegget.  
E-post med link til konfigurasjoner må 
videresendes til elektrikeren som 
installerer anlegget.
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5 Last ned konfigurasjon til hver CLU-enhet

Elektriker kan benytte både smarttelefon og nettbrett når konfigurasjoner skal laste ned. Det enkleste
er å klikke på linken i eposten, og man lander da på siden med ’Dine konfigurasjoner’ 
Det er en unik konfigurasjon til hver CLU-enhet. Elektriker kan enten scanne QR koden på CLU’en 
eller legge inn serienummeret manuelt.  VIKTIG! Hver CLU må være online og koblet til strøm under 
prosessen.

Husk å videresende 
e-post med link 
til siden der 
konfigurasjon
er tilgjengelige.Status på konfigurasjoner:

      Trykk her for nedlasting
      Ingen forbindelse 
      Laster ned 
      Fullført 

Etter at hver CLU-enhet er konfigurert, må du skanne 
QR-koden på et av ladepunktene knyttet til denne
CLU’en for å melde anlegget opp i vår administrsajonsløsning. 
Når alle konfigurasjoner er gjennomført blir anlegget ’Fullført’  



DEFA Support - vi er her for å hjelpe.

For spørsmål ang installasjon og konfigurasjon, 
kontakt oss på; 
evfacilities.no@defa.com

CloudCharge - administrasjonssystem og tilgangskontroll:

Anlegget og tilhørende ladeuttak blir tilgjengeliggjort i baksystemet CloudCharge av DEFA. Der kan 
anleggseier ha kontroll på ladeøkter, forbruk, brukerstatus og få varsel om noe er feil med anlegget.  
Gjennom CloudCharge kan man også organisere direktefakturering av beboere, om man ikke ønsker å 
gjøre dette selv.

Beboerne må benytte CloudCharge-appen for å få tilgang til sin ladestasjon.
De kan benytte appen til å starte og stoppe lading, samt ha kontroll over forbruket.
Informasjon om tilkobling finnes her;

https://www.defa.com/no/lading-elbil/tilkobling-erange-anlegg-cloudcharge/
eller scan QR koden:

For komplett monteringsveiledning, se CLU 
installasjonsmanual. Du finner den levert sammen 
med produktet (CLU) eller på våre hjemmesider. 
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Husk å sette på de medfølgende etikettene ved hvert 
ladeuttak. Etiketten viser det unike navnet på 
ladeuttaket. Dette gir anleggseier og beboere tilgang 
til sine respektive ladeuttak.

Husk å legge igjen en brukermanual til hver beboer.

Last ned 
CloudCharge-appen 
gratis fra App Store 
eller Google Play

Igangkjøring av anlegget og handover til anleggseier:

Når konfigurasjonene er lastet ned til hver CLU, kan anlegget kjøres igang.
Om alt ikke er som det skal, kan du først sjekke om alle CLU-enhetene er koblet til internett. Status for 
hver CLU-enhet er tilgjengelig på landingssiden ‘Mine konfigurasjoner’ der man laster ned  
konfigurasjoner. Der kan du blant annet se om internettilkoblingen er brutt. Test ladestasjonene med 
en elbil eller en testlader, før du gir opplæring til anleggseier.
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