
   

 

    

 
 

Welkom Blitzer 
 

Bedankt om voor Blitz te kiezen! 

Nu kunnen we bijna die batterij opladen… 
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#1 Blitz Power Station 

Hardware 
 

 

 

 

Hoe werkt de BPS? 

Starten met laden 

1. Maak verbinding met de laadkabel tussen de wagen en het laadstation  
Het indicatielicht knippert groen 
 

2. Scan uw laadpas aan de RFID-kaartlezer  
Het toestel maakt een pieptoon 
 

3. Het laadstation begint met laden. 
Het indicatielicht knippert blauw 

 

Stoppen met laden 

1. Bekijk de instructies van uw wagen om los te kunnen koppelen, maar dit zijn 
enkele mogelijkheden: 

a. Open de wagen via de sleutel 
b. Druk op een knop naast uw laadcontact 

 
2. Trek de oplaadkabel uit de wagen 

 
3. Berg de laadkabel netjes op 

RFID-kaartlezer 
 

 

Serienummer Station 

 
Indicatielicht 
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Indicatie 
 

 
Continu Geen wagen aangesloten maar klaar voor gebruik 

 
Knipperen Wagen is aangesloten, maar niet aan het laden 

 
Knipperen Wagen laadt op 

 
Continu 

De oplader is niet beschikbaar 

➔ Neem contact op met een verantwoordelijke 

 
Knipperen 

Externe fout aan het laadstation  
(veroorzaakt door de wagen)  

➔ Haal de stekker uit de wagen en probeer 
opnieuw. 

 
Continu Het laadpunt is gereserveerd 
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#2 Blitz Webapp 
 

Wat 
De Blitz Webapp is gemaakt voor onze gebruikers en de installateurs van de Blitz Power 
Station. Met deze app kan je het laadstation (of park) opvolgen en beheren, maar ook 
instellingen aanpassen en configureren. 

Het is dus een offline platform dat werkt in je eigen netwerk en waarmee je transacties kan 
terugvinden, laadpassen kan activeren enzovoort. 

 

 

Toegang 
Het is een ‘offline’ app dit wil zeggen dat je 
enkel toegang hebt tot de app wanneer je 
met de PC of laptop in hetzelfde 
internetnetwerk zit als de laadpaal. Je moet 
met andere woorden dus op dezelfde 
fysieke locatie verbinding maken als waar 
het laadstation staat. 

Surf naar onderstaand adres voor de webapp: 

 

www.blitzpower.com/r/mybps 

 

 

Login 
 

Activeer je toestel voor de eerste aanmelding! De eerste keer zal je in 
het midden van het scherm de knop ‘activate’ zien staan, klik 
daarop en vul alle gevraagde informatie in. Hierna is het 
laadstation geactiveerd, en kan je jezelf aanmelden. 

 

 

  

Username: user 

Paswoord: user 

http://www.blitzpower.com/r/mybps
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Mogelijkheden 

Charging stations Dit menu geeft alle geconnecteerde laadstation(s) weer met hun 
huidige status. Dit kan zijn: beschikbaar, bezet, laden, gereserveerd, 
fout. 

Transactions Dit menu geeft alle historische laadbeurten weer. Het kan worden 
gefilterd op jaar, maand, laadpas,… en kan ook gesorteerd of 
geëxporteerd worden. 

Whitelist Dit menu geeft alle laadpassen weer. Hierin kan je ook kaarten 
deactiveren, een nieuwe toevoegen of een lijst in- of exporteren. 

Load management Dit menu wordt gebruikt om (dynamisch) load management te 
configureren.  

Dit zorgt voor veilige laadbeurten en verhindert het overbelasten 
van uw elektriciteit netwerk door het laden van wagens.  

OCPP Dit is een pagina om OCPP te configureren en op te volgen. 

OCPP wordt gebruikt om het laadstation online op te volgen en om 
het beschikbaar te maken voor (semi-)publiek laden. 

System Hier zijn alle algemene instellingen m.b.t. het laadstation terug te 
vinden 

Account settings Als je rechts bovenaan op user klikt dan kan je naar dit menu gaan 
om uw persoonlijke instellingen te wijzigen. 

E-mail preferences Als je rechts bovenaan op user klikt dan kan je naar dit menu gaan 
om de email instellingen te wijzigen. 

Je kan hierbij onder andere instellen dat je maandelijks een lijst wil 
ontvangen van de transacties uit het laadstation. 

 

Publiek laden 
Om uw laadstation(s) publiek te plaatsen is het dus noodzakelijk om de laadpaal te 
verbinden met een OCPP-platform. Er zijn er een heel aantal waaruit u kan kiezen. Onder 
andere: 

⚫ Mobiflow ⚫ E-flux ⚫ Mobilityplus ⚫ Wattify 

De platforms zijn min of meer gelijk, maar elke provider heeft zijn eigen insteek. Zo zijn er 
een aantal die meer focussen op publieke laadstations, terwijl andere meer de focus 
leggen op energiezuinig laden, enzovoort. 
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Wanneer je een provider hebt gekozen dan moet het laadstation nog geconfigureerd 
worden zodat het laadstation verbinding maakt met deze provider. Kijk voor meer 
informatie naar onze configuratiehandleiding: www.blitzpower.com/r/configuratie-
handleiding. 

 

Defect 
Neem dan contact op met de installateur. De installateur zal dan het probleem oplossen of 
zelf contact opnemen met Blitz Power indien nodig. 

Is het Blitz Power Station niet jouw laadstation? Contacteer dan de eigenaar of 
verantwoordelijke. Vaak is het maar een klein probleem dat snel is opgelost. 

 

Blitz laadpassen 
Bij elk laadpunt voorzien wij altijd 1 Blitz laadpas. Heb je er meer nodig? Dan kan je deze 
makkelijk bij Blitz power bestellen via sales@blitzpower.com. 

Na ontvangst dien je deze nog via de Blitz Webapp toe te voegen aan de whitelist, volg 
hiervoor de instructies. 

Let op: Met deze Blitz laadpassen kan u enkel aan uw eigen Blitz laadstations laden, deze 
kunnen NIET gebruikt worden voor openbare laadstations. Hiervoor zal u een externe 
laadpaalbeheerder (e-MSP) moeten contacteren. Maar deze laadpas kan op zijn beurt wel 
weer aan ons laadstation worden toegevoegd via de whitelist, zo hoef je steeds maar 1 
laadpas te hebben voor al uw laadbeurten! 

 

 

  
 

Nog vragen? 
 

Bekijk zeker onze volgende informatiebronnen op de Blitz website: 

 

 

 

 

 

 
Of contacteer ons via: 

 

 

 

 

FAQ 

Nieuws 

E-book: alles over elektrisch rijden 

Website 

hello@blitzpower.com 

03/250.12.29 

http://www.blitzpower.com/r/configuratie-handleiding
http://www.blitzpower.com/r/configuratie-handleiding
mailto:sales@blitzpower.com
https://blitzpower.com/veelgestelde-vragen/
https://blitzpower.com/nieuws/
http://www.blitzpower.com
mailto:hello@blitzpower.com
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Hulp nodig bij Installatie ? 
Scan of surf naar 

www.blitzpower.com/r/manual/ 

  

 

Hulp nodig bij configuratie ? 
Scan of surf naar 

www.blitzpower.com/r/configurationmanual/ 

 

 

 

 

 


