Checklist installatie GPX
Zelf de Buurtenergiemeter (GPX) installeren,
in eenvoudige stappen.
Versie 05-2022

stap 01 Registreer je als deelnemer

username

stap 02 Log in als deelnemer

password

via https://dashboard.gpx.nl/register
Noteer hiernaast username en password

onderdelen
basisinstallatie

Via https://dashboard.gpx.nl/login
stap 03 Noteer de getoonde API-key

Die is nodig voor een unieke verbinding.

API-key

stap 04 Kies voor ‘Account’

Voer jouw voornaam, achternaam en e-mailadres in.
Dit blijven privé-gegevens en zijn niet publiek zichtbaar.
stap 05 Verbind het GPX-kastje met de telefoonlader

Zet de zilverkleurige schakelaar op ‘normal’.
Op het doosje gaat een lampje knipperen.
Schakel nu dezelfde schakelaar naar ‘set up’ (van ‘normal’ af).
Het lampje brandt nu continue.
stap 06 Pak je mobiele telefoon, tablet of laptop

Ga naar ‘instellingen’ ‘internettoegang/wifi’ en kies voor de zender GPXconnector.
Start de browser en ga naar 192.168.5.1, druk vervolgens op return.
stap 07 Kies in het menu voor ‘Configure your device’

Controleer onder ´Smart meter settings´ of de Baudrate (115200) en Parity (8N1)
juist zijn ingesteld. Klik op ‘save’.

EXtra
onderdeel
zonnepanelen

stap 08 Kies in het menu voor ‘Configure Connection’

Voer je eigen wifi-netwerknaam, password van je netwerk en de hierboven genoteerde API-key in. Klik op ‘save’. Je bent bijna klaar!
stap 09 Schakel de zilverkleurige schakelaar naar de stand ‘normal’

Het lampje gaat 1 keer per 4 seconden knipperen en wacht op verbinding.
stap 10 Verbind het GPX kastje met de slimme meter

Na het verbinden gaat de LED groen knipperen (de verbinding is gemaakt).
Je kunt weer inloggen (zie stap 2) en je persoonlijke meter bekijken.
stap 11 Werk voor de groepsbeheerder

De groepsbeheerder stuurt je een link om lid te worden van de groepsmeter.
stap 12 De laatste stap

Klik op de link in het mail-bericht van de groepsbeheerder
Kies een nickname waaronder je zichtbaar bent in de groep.
En kies tenslotte voor ‘meedoen’.
nickname

Aansluiting van de zonnepanelen wordt uitgevoerd
door Team GPX.

Groepsbeheerder

....................................
....................................
Helpdesk GPX
Via e-mail:
info@gpx.nl
of via (026) 442 94 55
of 06 20 36 45 06

