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Därför ska ni välja ECO Online 

• Intelligent laddbox som är utbyggnadsbar
• Byggd för den nordiska marknaden
• Väggmonterad eller fristående på stativlösning 
• Typ 2-uttag
• 11kW (3x16A) AC-laddning
• Servicemodul via våra backend

Laddboxen Compleo ECO har tagits fram för att 
möta de nordiska kraven för smarta laddparker 
och passar såväl inomhus som utomhus. En smart 
och  framtidssäkrad laddbox som kan anslutas till 
våra backends onlineportal för enkel styrning och 
övervakning. 

Laddboxen är uppbyggd med komponenter, från 
tyska leverantörer av högsta kvalitet, monterade 
på DIN-skena, vilket leder till lång livslängd 
och hög driftsäkerhet. Den stora fördelen med 
standardkomponenter gentemot kretskort är 
att separata delar enkelt kan bytas ut vid behov, 
utan att behöva byta hela laddboxen. Reserv- och 
slitagedelar finns hos elektronikgrossister. Beräknad 
livslängd på 15-20 år och 5 års produktgaranti.

Våra olika backends lösningar har 4G uppkoppling 
som kan anpassas till både stora och små laddparker 
med skalbar information utifrån behov. 



SÄKERHET
Inbyggd personskyddsautomat (SPA) som jordfelsbytare 
(Typ A) och säkring. Överspänningsskydd och DC-
övervakning på 6 m A.

EFFEKT STÄLLBAR 2-11Kw. 3x16A

FAST KABEL/UTTAG Standard: Typ 2 Uttag

AUKTORISATION Plug N Charge, Web app

STYRBAR JA - Modbus TCP

ÖVERENSSTÄMMELSE IEC 61851 Mode 3, CE-Märkt

FÄRG Standard:Svart/Carbon-Design

MÅTT B254mm x H355mm x T153mm, ca. 5kg

TILLVERKNINGSLAND Made in Germany - www.compleo-cs.com

TEMPERATUR / SKYDDSKLASS -20°C till +55°C /IP 54

RFID Tillval

Teknisk information

Fördelar
ECO Online är en kompakt laddare med hög driftsäkerhet och kommer 
fungera flera år framöver. Vårt tyska innovationscenter och produktion 
arbetar ständigt med nya idéer och ser till så att våra laddare är rustade 
för framtiden och kommande behov. 

• Prisvärd och kompakt laddbox
• Högt säkerhetsklassad
• Uppkopplad   
• Möjlighet för egen design och profil
• Tysk kvalitet med 5 års garanti

Derbyvägen 4, 212  Malmö
Tel. +46 (0)40- 685 05 00

Mail: info.sweden@compleo-cs.com
Hemsida : www.compleocs.se 


