
Våra Kunder

Om Compleo CS Nordic

Önskemål Lösning

Compleo är en av dem ledande inom eMobilitet i Europa, med sin grund i Tyskland. I Sverige har vi kontor i 
Stockholm, Göteborg och Malmö.  År 2020 blev Compleo noterat på Frankfurt börsen. 

Våra unika laddningsstationer utvecklar vi själva, både hårdvara och mjukvara -från kabinettet till färdiga 
laddstationer, i våra egna fabriker runt om i Tyskland. Vi kan därför säkerställa att dem alltid levereras med 
den högsta kvalitén för att möta framtidens krav, men det ger också en trygghet till våra kunder att vi har en 
helhetslösning utan mellanhänder. 

2st kraftfulla 22kW laddsationer med 
dubbelladdare installerades på den 
gemensamma parkeringen, totalt 4 
ladduttag. En ny parkeringsskylt som 
informerar att de boende kan ladda sin bilar 
enkelt och smidigt under maximal 4 timmar. 

Laddningen startas genom personliga RFID-
kort som de boende kvitterar ut från 
styrelsen. 

Varje kvartal genereras en debiteringsfil 
som skickas direkt till den ekonomiska 
förvaltningen som i sin tur sköter 
debiteringen till de boende.

Efter ett växande behov av att kunna ladda 
el- och hybridbilar tog BRF Gäddan kontakt 
med oss. 

Föreningen önskade möjligheten till ett 
mindre antal laddstationer där samtliga 
boende ska kunna ladda sin bilar. 
Föreningen efterfrågade en individuell och 
rättvis debiteringsmodell för alla 
medlemmar som laddar. 

Eftersom flera personer behöver dela på 
laddningsstationerna var det viktigt med 
ordentlig fart i laddningen.
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Teknisk fakta
• Compleo Neo med stativ och fundament
• Enkel auktorisation med RFID-kort
• 4G uppkoppling mot Compleo HUB för 

automatisk debiteringsfil till förvaltare
• 4st laddpunkter
• Unimi fundament för stativlösning
• Elinstallatör – Hellströms EL, Projektledare 

Linus Eldebrink
• Entreprenadarbete: BEAB Entreprenad

Brf Gäddan ligger i Tyresö kommun, strax söder om Stockholm. Här bor man i 
underbar natur men ändå bara 10-15 minuter till centrala Stockholm med bil. 
Tyresta Nationalpark ligger runt hörnet och här finns fantastiska möjligheter till 
rekreation, vildmarksliv och avkoppling.

BRF Gäddan

Vad kunden säger:
„Vi behövde en kraftfull 
och flexibel lösning som vi 
kunde växa med under de 
kommande åren. Compleo 
uppfyllde alla vår krav till ett 
konkurrenskraftigt pris så 
valet var ganska enkelt och 
vi är väldigt nöjda.“




