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1. INLEIDING
Welkom bij het Walstroombeheersysteem. In dit document zal u alle informatie vinden die u nodig heeft om van
de walstroom voorzieningen gebruik te maken. Het zal een duidelijk beeld geven over hoe u het web based
platform kan gebruiken om een aansluitpunt te activeren, uw actueel verbruikt vermogen te weten of welke
aansluitpunten er op dat moment vrij zijn. Het zal de verschillende stappen van registratie tot activatie
verduidelijken. Eerst komt registratie aan bod en vervolgens de 3 mogelijkheden tot activeren van een bepaald
aansluitpunt. Tot slot wordt er nog meer uitleg gegeven over de algemene werking en de verschillende symbolen
die op de kasten vermeld staan.

2. REGISTRATIE

www.techmetrys.eu
Als eerste stap dient u zich in te registreren op het online platform van het walstroombeheersysteem. Dit doet u
door te surfen naar bovenstaande website. Daarna zal u onderstaand scherm te zien krijgen

Klik hier om de
registratie te starten

P a g i n a 2 | 14

WALSTROOMBEHEERSYSTEEM

Eens op “nog geen accout? Registreer hier” geklikt, komt u op een nieuwe pagina welke opgedeeld is in 2
verschillende delen: Facturatie gegevens en Login gegevens.

Het scherm hiernaast geeft
weer waar alle gegevens die te
maken hebben met facturatie
moeten ingevuld worden. Het
adres dat u hier invult is hetgeen
waar alle post aangaande
facturatie gestuurd wordt.

In de volgende kader vult u de
gegevens van u persoonlijk in.
Zoals uw voornaam, achternaam,
scheeps identificatie nummer
(ENI) en uw gsm nummer.
Vervolgens
kiest
u
een
persoonlijk wachtwoord. Dit
wachtwoord zal u later nodig
hebben om te kunnen inloggen
bij het walstroombeheersysteem.
Let op uw wachtwoord dient
minstens 8 tekens te bevatten.
Tot slot dient u enkel nog op
“Account registreren” te klikken.
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Hierna wordt er een bevestigingsmail gestuurd naar het eerst ingevulde email adres. In deze mail vindt u een
link. Deze link bevestigd uw registratie zal u terug naar het walstroombeheersysteem brengen.

Hierna is uw registratie voltooid en kan u gebruik maken van het walstroombeheersysteem en de nodige
aansluitpunten activeren.
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3.

ACTIVEREN – DEACTIVEREN VAN EEN AANSLUITPUNT

MEDIUM: WEBSITE

Eens registratie en activatie van uw account voltooid is, kan u inloggen op het walstroombeheerstysteem met
uw scheepsidentificatie nummer (ENI) en het wachtwoord dat u zojuist aangemaakt heeft. Eens beide goed
ingevuld zijn en u op “inloggen” klikt, komt u op de homepage terecht (zie onderstaande afbeelding).

Hierna kan u kiezen tussen 2
verschillende
manieren
van
activeren, via de kaart of
rechtstreeks via het aansluitpunt
nummer. De kaart geeft een
snelle
weergave
van
alle
walstroomkasten
en
welke
aansluitpunten er vrij / bezet of in
gebruik zijn. Elke kader stelt een
walstroom kast voor.
•
•

•
•

Groen: Aansluitpunt is in
gebruik
Blauw: Aansluitpunt is vrij en
geautoriseerd,
stroomafname is mogelijk
Rood: Er is een fout gebeurd
op het aansluitpunt.
Bruin: Aansluitpunt is vrij.
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Als u gevonden heeft aan welke walstroom kast u wil aansluiten en hierop klikt komt er een venster naar boven
welke meer details weergeeft over de verschillende aansluitpunten en hun actuele toestand. Op de afbeelding
hieronder is te zien dat er 3 aansluitpunten geautoriseerd zijn maar niet in gebruik. Om nu aansluitpunt nummer
030075091 te activeren moet men enkel op “ACTIVEREN” klikken
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Eens de activatie voltooid is komt u automatisch op de pagina “Mijn verbruik”. Op deze pagina kan u uw
actueel verbruik ten allen tijde raadplegen. Ook kan u een het verbruik van een vorige aansluiting zien in een
historiek lijst.

Op dit moment is hebben we aansluitpunt “039999011” geactiveerd. Dit betekend dat er een stroomafname
mogelijk is op dit punt. Vervolgens zal de groene led (van het bovengenoemde aansluitpunt) op de walstroom
kast knipperen. Dit is een fysieke indicatie dat uw activatie gelukt is. Het enige dat er nog moet gebeuren is het
insteken van de stekker en vervolgens op “Start” duwen.
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4.

ACTIVEREN – DEACTIVEREN VAN EEN AANSLUITPUNT

MEDIUM: GSM

Een tweede manier om een aansluitpunt te activeren is via SMS. Dit kan enkel gebeuren een de registratie
gebeurt is en u uw account geactiveerd heeft via de activatie mail. Een punt activeren via SMS kan enkel met het
GSM nummer dat is opgegeven tijdens registratie (of de via de website ingevoerde “extra” GSM nummers, meer
hierover in een later hoofdstuk).
 Voor het activeren van een aansluitpunt moet volgende SMS naar het nummer 3040 gestuurd worden:

Uw ENI
nummer

Eens de SMS “Aansluitpunt 030075XXXX
energie beschikbaar” is aangekomen, zal
de groene led van het door u gevraagde
aansluitpunt
knipperen
(op
de
walstroomkast). Dit betekend dat het
aansluitpunt klaar is om in gebruik te
nemen. Het enige dat nog moet
gebeuren is de stekker in het juiste
aansluitpunt steken en op de knop
“(Re)Start” duwen.
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5. ACTIVEREN – DEACTIVEREN VAN EEN AANSLUITPUNT

MEDIUM: IVR

Als derde en laatste activatie mogelijkheid is er de IVR (Interactive Voice Response). Met deze methode moet
men bellen naar het nummer 070/21 01 21. Vervolgens moet men de stappen volgen die door IVR gevraagd
worden.
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BELANGRIJK: Als u stopt met afnemen van stroom, bijvoorbeeld omdat u vertrekt, moet u het
aansluitpunt deactiveren. Dit gebeurd door te bellen naar het nummer 070/21 01 21 en de stappen te
volgen zoals ze gevraagd worden. Als dit niet gebeurd kan er nog altijd stroom afgenomen worden
gedurende 1 min na het verwijderen van de stekker.

Welkom bij het Walstroom beheer systeem. Voor
Nederlands druk 1.
“1”
Indien u stroom wenst af te nemen druk 1. Indien u de
huidige energieafname wenst te stoppen, druk 2
“2”
Gelieve uw Europees scheepsidentificatie nummer in te
geven en af te sluiten met een hekje
“65431#”
Uw scheepsidentificatie nummer is 654321. Is dit
correct? Druk dan 1 indien neen druk dan 2 om uw
scheepsidentificatie nummer opnieuw in te geven en
sluit af met een hekje
“1”
Gelieve het nummer van uw aansluitpunt in te geven.
“030075091”
Het nummer van uw aansluitpunt is 030075091. Is dit
correct druk dan 1. Indien neen druk dan 2 om het
nummer van uw aansluitpunt opnieuw in te geven en
sluit af met een hekje
“1”
Uw aanvraag is verstuurd, u krijgt bevestiging via SMS

De activatie is pas gestopt eens u de bevestiging
SMS gekregen heeft.
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4. ALGEMENE INFO OVER D E WEBSITE
Als u op de homepage van het walstroombeheersysteem terecht komt, zijn er een aantal menu’s die nog niet
aanbod gekomen zijn. Deze bevinden zich aan de linkerzijde (zie onderstaande afbeelding). Een van deze menu’s
is “Mijn gegevens”. Hier kan u de gegevens die u tijdens de registratie heeft ingevuld wijzigen. Ook het
wachtwoord kan in dit tabblad aangepast worden. In het menu “Mijn GSM nummers kunnen extra GSM
nummers toegevoegd worden. Dit is nodig als er meerdere nummers nodig zijn voor het activeren van
aansluitpunten via SMS of IVR .(Indien er hier geen extra nummers worden toegevoegd kan enkel het basis
telefoon nummer, welke opgegeven werd tijdens registratie, de SMS en IVR functies gebruiken.

Indien u langer als 24 uur gebruik maakt van een walstroom installatie wordt u automatisch hiervan op de
hoogte gebracht. U kan hiervoor kiezen op welke manier deze melding gebeurd.
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-

Mijn GSM nummers

Om een nieuw GSM nummer toe te voegen voert u deze in bij “Telefoonnummer” en klikt u vervolgens op
“nummer aan mijn account toevoegen”. Hierna zal deze in de lijst met nummers gekoppeld aan uw account
staan.
6. ALGEMENE INFO OVER D E WALKASTEN
Als u naar de walkasten kijkt zullen de groene en rode LED’s u zeker opvallen. Boven deze LED’s staan een
aantal symbolen die erbij horen. Aan de hand van deze LED’s en symbolen kan u de toestand van kast op een
snelle manier beoordelen. Deze zullen hieronder verklaard worden.

1)

Status LED’s, geven de actuele
toestand van de kast weer

2)

Aansluitpunt nummer

3)

Type aansluitpunt, er zijn 2
verschillende type’s aansluiting. Een
monofisig (blauw en een 3 – fasig
rood)

4)

Start knop.
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1)

Groene LED: Deze LED geeft kent 4 verschillende toestanden:
a. UIT: Er wordt geen energie afgenomen, er is geen activatie gebeurd en er is nog geen energie
gevraagd
b. Traag knipperen: Er is geen activatie, er kan energie afgenomen worden gedurende 1 min.
Gedurende deze tijd moet er een activatie komen, zo niet zal de energie afname gestopt
worden
c. Snel knipperen: Er is activatie, er kan stroom afgenomen worden. Deze activatie zal altijd
blijven staan tot dit aansluitpunt gedeactiveerd word
d. AAN vol: Er wordt energie afgenomen.

2)

Er heeft zich een differentieel fout voorgedaan. De kast kan 2x herstart worden. Indien deze fout zich
een 3e keer voordoet kan er niet meer herstart worden gedurende 15 minuten. De service desk van
TECHELEC is op dat moment al reeds verwittigd. Deze fouten zijn te wijten aan het schip welke stroom
aan het afnemen is.

3)

Er heeft zich een fout voorgedaan in de walkast zelf. De service desk van TECHELEC wordt
(automatisch) verwittigd en zullen langs komen om de fout op te lossen.

4)

Er is een fout met de communicatie module van de walkast. De service desk van TECHELEC wordt
(automatisch) verwittigd en zullen langs komen om de fout op te lossen.
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