
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. 

Fastighetens tillgängliga effekt var begränsad 
för en optimerad laddpark och det krävdes 
därför en ny elservis som Göteborg Energi 
levererade. Ett nytt fasadmätarskåp med en 
säkring på 63A, dedikerad för laddparken, 
blev lösningen. Laddaren som användes var 
Compleo NEO med dubbeluttag.

För övervakningen valde vi att koppla på 
Compleo HUB servicemodul som varnar om 
det finns problem. Vi installerade på 
Plugsurfing som en flexibel betallösning 
för både medlemmar och gäster. Med 
detta alternativ finns det många olika 
betalalternativ för användarna. 

Kablaget vid monteringen av laddarna 
gömdes på insidan av garageväggen för en 
snygg lösning.

Kunden efterfrågade en framtidssäkrad 
laddlösning med en enkel debiteringsmodell 
för medlemmar och gäster som laddar 
sina elbilar. Lösningen skulle installeras 
utomhus på befintlig parkering bakom en 
garagelänga. 

Föreningen ville själv kunna bestämma 
pris per kWh och önskade sig även en 
uppkopplad laddlösning man kunde följa i 
realtid. 

Kunden önskade också hjälp med 
ansökningsprocessen om statligt bidrag från 
Naturvårdsverket.
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Teknisk fakta
• Compleo NEO 2x22kW monterad på vägg
• Snabbkontakter på laddare för enkelt byte
• Dynamisk lastbalansering med 11kW till 

respektive ladduttag (går att uppgradera till 
22kW)

• 4G uppkoppling mot Compleo HUB 
(molntjänst)

• Plugsurfing som betalväxel
• Auktorisation med RFID-kort/tagg och 

mobilapp
• 19 st ladduttag
• Egen servis mot Göteborg Energi
• Elinstallatör – Bravida

BRF Nolered är något av en okänd pärla i stadsdelen Torslanda. Här finns 
ett unikt område med stora grönytor, lekplats och idrottsyta mellan de 
låga 60-talshusen. Föreningen består av 16 bostadshus innehållande 152 
bostadsrätter. 

I föreningen finns även en cafélokal, två tvättstugor, målarlokal, gym, bastu, 
gästlägenhet och en expedition.

Brf Nolered

Vad kunden säger:
„För oss som bostadsrättsförening 
var det viktig att få hjälp med ett 
helhetskoncept, därför föll valet 
av leverantör på Compleo, som 
dessutom kunde erbjuda allt till ett 
attraktivt pris. 
Nu har vi fått en fin laddpark med 
en bra betallösning för att slippa 
onödig administration.“




