
Compleo Cito 500
 

Den snabba laddaren med DC- och AC-laddning

Därför ska ni välja Cito 500

• Komplett laddare med både AC och DC
• Kan anslutas till flera back-end system
• AC laddning upp till 22 kW
• DC laddning upp till 50 kW
• Högt säkerhetsklassad
• Framtidssäkrad laddare

Som en pionjär inom snabbladdning släpper nu 
Compleo modellen Cito 500. Med ny design och flera 
spännande funktioner är Cito 500 laddaren för er 
som har behov av snabb laddning, både via AC och DC 
uttag.  

Cito 500 är utrustad med vårt smarta 
lastbalanseringssystem, krockskydd samt vårt 
patenterade system för cable management, som 
underlättar för användaren med den tunga kabeln och 
minskar slitage på anläggningen.

Laddaren har stora möjligheter för er att sätta er egna 
prägel på och göra er klimatinsats synlig. Den kan 
också levereras med skräddarsydda fundament vilket 
gör att placeringen kan anpassas efter era behov.

Cito 500 är en framtidssäkrad laddningsstation som 
ligger i framkant med sina tekniska lösningar och har 
flexibla betalningsmöjligheter. Allt för att ni ska få en 
hållbar laddare som kommer fungera flera år framöver.



När kraften spelar roll

Fördelar

• Stora ytor för profilering av laddstationen
• Kan placeras mot en vägg
• Kabinett av rostfritt stål
• Tysk kvalité
• Patenterad cable management
• Lastbalansering mellan AC och DC
• Tydlig LED-skärm

EFFEKT AC: 22 kW; 400 V; 32 A
DC: 50 kW; 200–4800 V; max. 125 A

FAST KABEL/UTTAG CCS med fastsatt kabel med 50 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 1995 x 640 x 511 mm, Cirka 300 kg

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

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