
Compleo NEO
 

Smart & framtidssäkrad laddbox

Därför ska ni välja Compleo NEO

• Driftsäker, intelligent och utbyggbar laddlösning
• Smart lastbalansering för optimal laddning
• Väggmonterad eller fristående på stativlösning 
• Dubbeluttag med ställbar effekt upp till 22 kW 
• Auktorisation med RFID-kort och/eller Webapp
• Möjlighet för service och support med Compleo HUB
• Anpassade betalningslösningar via Compleo HUB

Compleo NEO har tagits fram för att möta de nordiska 
kraven för smarta laddparker och passar likväl inomhus 
som utomhus. En smart och framtidssäkrad laddbox 
som kan anslutas till molntjänsten Compleo HUBs 
onlineportal för enkel styrning och övervakning. 
Laddboxen har samtliga skydd inbyggda som 
överspänningsskydd, DC-läckage, jordfelsbrytare och 
säkring. Laddboxen är klassad IK10 och IP64 vilket 
innebär att den kan placeras precis var som helst. 

Laddaren är uppbyggd med standardkomponenter 
från olika tyska leverantörer av högsta kvalitet vilket 
ger lång livslängd och hög driftssäkerhet. Samtidigt 
som det är enkelt att byta ut eventuella trasiga 
komponenter efter garantitiden på 5 år.

Laddboxen är mångsidig med ett komplett system 
inklusive lastbalansering, användarhantering och 
integration av betalningslösningar. Med Compleo 
HUB finns det möjlighet att välja på många olika 
debiteringsalternativ, exempelvis automatisk anpassad 
debiteringsfil till Ekonomisk Förvaltare.



Integrerat 
betalsystem

Fördelar

• Passar alla elbilar och hybridbilar 
• Framtidssäkrad och uppdaterad
• Robust och användarvänlig   
• LED-belysning vid ladduttag 
• Hög driftsäkerhet och säkerhetsklassad 
• Möjlighet för egen design och profil
• Tysk kvalitet med 5 års garanti

SÄKERHET

Inbyggd personskyddsautomat (PSA) 
som jordfelsbrytare (typ A) och säkring. 
Överspänningsskydd och DC övervakning på 6 mA. 
Laddaren uppfyller Elsäkerhetsverkets krav för att 
seriekoppla laddare för enklare installation.

NÄTVERK

3G och 4G modem. Inbyggd 5portars 
nätverksswitch som möjliggör att man kan 
seriekoppla nätverkskabeln. 
2 x RJ45 Quickcon för enkel och snabb anslutning. 
LAN anslutning för modem.

EFFEKT
Automatisk ställbar effekt mellan 1,8kW och 22kW 
beroende på ledig effekt. 
Manuell ställbar Ampere 6,10,12,16,20,25 och 32A

AUKTORISATION RFID läsare till varje ladduttag.

LASTBALANSERING Dynamisk lastbalansering mot fastighetens servis, 
möjlighet till att koppla ihop 300 st laddpunkter.

KAPSLING Laddboxen är klassad IK10 och IP64. 
Anslutning 2 x 6 mm kablage.

BETALNING Flera olika alternativ, exempelvis debiteringsfil till 
förvaltare.

PROFILERING Möjlighet för individuell design.
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