
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 5 st Compleo Neo 2x22kW 
tillsammans med vår smarta lastbalansering. 
Med den får kunden en smidig balansering 
av fastighetens effekt men också en 
uppkopplad laddpark, vilken ger Compleos 
förstklassiga service även på distans.

Med hjälp av Compleo Hub finns nu 
möjligheten att skicka en debiteringsfil till 
Bonea, då kommer kostnaden för 
laddningen direkt på hyresavin. 

På grund av förutsättningarna i elcentralen 
användes även Rogowski strömtraforingar.

En smart och smidig lösning som gick 
att övervaka i realtid fanns på kundens 
önskelista. Detta då dem idag har ett 
effektabonnemang via E.ON, som det är 
viktigt att man inte överskrider. 

Även möjligheten att kunna skicka en 
debiteringsfil till Bonea för att kunna 
underlätta det administrativa arbetet. 

Efter en behovsanalys kom vi fram till att 
10st laddpunkter skulle installeras, samt 
att dessa placerades bäst på väggen i deras 
garage. 
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Teknisk fakta
• Compleo Neo 2x22kW på vägg
• Compleo Total dynamisk lastbalansering 

med 11kW till respektive ladduttag
• Enkel auktorisation med RFID-kort
• 4G uppkoppling mot mot Compleo HUB 

(molntjänst)
• Onlineservice
• Debiteringsfil till Bonea
• 10 st ladduttag

• Rogowski strömtraforingar

Brf Bageriet 2 är en bostadsrättsförening i centrala Malmö som delar ett 
garage. Föreningen ligger på tomten där det gamla Solidarbageriet låg förr, 
intill Folkets Park. Brf Bageriet 2 har 75st bostadsrättslägenheter fördelade på 
två hus. Fastigheten byggdes av Peab och lägenheterna blev inflyttningsklara 
2014.

BRF BAGERIET 2

Vad kunden säger:

„Perfekt att man kan 
se fastighetens aktuella 
förbrukning live samt 
felmeddelande på
medlemmarnas bilar“




