
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 installerade laddaren Compleo PRO Plus, 
som är perfekt för integration med IMD-
leverantör. Varje ladduttag utrustades även 
med en extra M-bus mätare. För en 
driftsäker övervakning aktiverades Compleo 
HUB där man i realtid kan utföra service och 
administration. 

Laddarna installerades med lastbalansering 
mot befintlig fastighetscentral. Föreningen 
slipper därför att oroa sig för överbelastning, 
utan att uppgradera sitt nuvarande 
elabonnemang. 

För en stabil och säker laddlösning användes 
ett genomgående kabelskydd för kablage.

Föreningen önskade sig en flexibel 
laddlösning som man kunde koppla ihop med 
sin IMD-leverantör. Kund efterfrågade även 
en övervakad och uppkopplad lösning som 
man kunde se i realtid. 

Behovet var 8st dubbelladdare (dvs. 16st 
ladduttag) monterade på vägg i befintligt 
källargarage. Föreningen efterfrågade en 
utbyggbar och framtidssäkrad laddlösning om 
behovet av laddning ökar.
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Teknisk fakta
• Compleo PRO Plus på vägg
• Dynamisk lastbalansering med 11kW 

per ladduttag
• Strömtrafomätning på elservis
• Enkel auktorisation med RFID-kort
• 4G uppkoppling mot Compleo HUB 

(molntjänst)
• M-bus integration mot Home Solution  

(IMD leverantör)
• 16 st ladduttag
• Elinstallatör – Bravida

Brf Måseskär
Brf Måseskär‘s fastighet var den första i etappen av HSB:s nya kvarter i 
Östra Eriksberg. Detta bostadshus ligger i hamnnära läge med ca 1 minuts 
gångavstånd till kajkanten och vattnet. Huset uppfördes år 2004 och består av 
70 lägenheter på 7 våningar. 

Föreningen har innovativa IT-lösningar med hemsida för information och även 
app för bokning av föreningens faciliteter.

Vad kunden säger:

„När vi bestämde oss för 
Compleo som leverantör 
så var den stora fördelen 
möjligheten till en 
skräddarsydd flexibel 
laddlösning, nu har vi fått 
en laddpark som levererar 
mycket med laddkraft.“




