
Compleo’s DC laddare är för er som ställer höga krav på 
snabb laddning när vardagen kräver det, t ex på kontoret, 
köpcenter och parkeringshus. 
Cito 240 är den tysta laddaren som kan placeras mitt i 
stan alternativt i bostadsområde utan
en störande ljudnivå. Laddaren är komplett med AC och 
DC laddning som är det utmärkta valet för elbilar och 
hybrider flera år framöver. 

Laddaren kan levereras med skräddarsydda fundament 
vilket gör att placeringen kan anpassas efter era behov 
och möjligheter. Vårt patenterade system för cable 
management underlättar för användaren med den 
tunga kabeln och minskar slitage på anläggningen. 

Gör er klimatinsats synlig och sätt företagets prägel på 
laddaren, här finns det stora möjligheter för profilering. 

Därför ska ni välja Cito 240
• Komplett laddare som både levererar AC och DC
• Kan anslutas till många back-end system
• AC laddning upp till 22 kW
• DC laddning upp till 24 kW
• Följ laddningen i realtid
• Finns olika betallösningar
• Låg ljudnivå
• Högt säkerhetsklassad

Compleo cito 240
Framtidssäkrad snabbladdare
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Fördelar
- Stora ytor för profilering av laddstationen
- Lastbalansering mellan AC och DC
- Patenterad cable management
- Tysk kvalité 
- Går att komplettera med NFC betalning
- Kan placeras mot en vägg
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wallbe® NEO

INTEGRERAT
BETALSYSTEM

FÖRDELAR

• LED belysning vid ladduttaget
• Individuell design/företagsprofil
• Högt säkerhetsklassad
• Enkelt att läsa av energimätaren
• Display med användarinformation
• Tysk kvalitet med 5 års garanti

Teknisk information wallbe® NEO och NEO Plus

SÄKERHET Inbyggd personskyddsautomat (PSA) som jordfelsbrytare (typ A) och 
säkring. Överspänningsskydd och DC övervakning på 6 mA. Laddaren 
uppfyller Elsäkerhetsverkets krav för att seriekoppla laddare för 
enklare installation.

NÄTVERK 3G och 4G modem. Inbyggd 5portars nätverksswitch som möjliggör 
att man kan seriekoppla nätverkskabeln. 2 x RJ45 Quickcon för enkel 
och snabb anslutning. LAN anslutning för modem. 

EFFEKT Ställbar effekt 3,7-22 kW. 1 x 2 x 32 amp resp 2 x 3 x 32 amp.

AUKTORISATION RFID läsare till varje ladduttag. 

LASTBALANSERING Dynamisk lastbalansering mot fastighetens servis, möjlighet till att 
koppla ihop 300 st laddpunkter. 

KAPSLING Laddboxen är klassad IK10 och IP64. Anslutning 2 x 6 mm  kablage.

BETALNING Debiteringsfil till förvaltare och Plugsurfing som betalväxel.

PROFILERING Möjlighet för individuell design.

Teknisk information

EFFEKT AC: 22 kW; 400 V; 32 A
 DC: 24 kW; 150–500 V; max. 65 A

FAST KABEL/UTTAG CCS med fastsatt kabel 
 med 24 kW, längd 3 m (Mode 4)

AUKTORISATION Plug N Charge, Web app

STYRBAR JA - Modbus TCP

SÄKERHET AC: RCD typ A och 
 DC-läckströmsdetektering 6 mA 
 Maskinvaruredundant 
 nedstängning (svetsdetektering) 
 DC: MCB C50

ÖVERENSKOMMELSE CE, RoHS, REACH, GPSD, WEEE

FÄRG Vit

MÅTT & VIKT 1608 x 721 x 341 mm, Cirka 160 kg

TILLVERKNING Made in Germany – www.compleo-cs.com 

TEMPERATUR/ -25 °C till +40 °C/IP54, IK10
SKYDDSKLASS


