
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. 

Vi valde laddboxen Compleo Neo, 
7st dubbelboxar och 2st enkelboxar. 
Laddboxarna har inbyggd RFID läsare för 
individuell debitering av kWh eller 
auktorisation. 

För att kunna läsa av elförbrukningen utan 
Compleo HUB kopplas laddparken in via 
nätverket lokalt till fastigheten. Varje uttag 
har ett unikt ip-nummer och med detta kan 
kund enkelt läsa av energiförbrukningen via 
en dator. 

Laddparken matas från en ny undercentral 
på 63A och leverera cirka 24 mil per timme.

Brf Kajkanten efterfrågade en flexibel och 
framtidssäkrad laddlösning som är utbyggbar 
när behovet ökar. 

Ett krav från kunden var möjligheten att 
kunna läsa av elförbrukningen själva,  utan 
att behöva koppla upp sig mot någon typ av 
molntjänst. 

Kund ville starta med 16st laddpunkter 
för att i framtiden kunna bygga ut 
till hela garaget som består av 35st 
parkeringsplatser.
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Teknisk fakta
• Compleo NEO på vägg, enkel- och 

dubbeluttag
• Enkel auktorisation med RFID-kort
• Debitering via IP- adress och LAN, 

uppkopplad mot nätverk för egen avläsning av 
förbrukning

• 16st ladduttag
• Integrerat med fastighetens nätverk
• Kabelarea 16 mm2 mellan boxar för 22kW

Brf Kajkanten med sina 69 lägenheter och två lokaler är belägen med 
Eriksbergskajen och vattnet som närmaste granne. Fastigheten kännetecknas 
av en modern arkitektur och uppfördes av JM 2001-2002.
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Vad kunden säger:

„Det känns att 
produkterna är gjorda 
i Tyskland. Solida och 
säkra.“


