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Därför ska ni välja Compleo PRO & 
PRO Plus

• Finns med ett eller två ladduttag
• Synlig energimätare för enkel avläsning
• Dynamisk lastbalansering mot fastighet
• Flera olika betallösningar
• Upp till 22 kW
• Framtidssäkrad laddare
• Kan kopplas upp mot molntjänsten Compleo HUB
• Servicemodul via Compleo HUB

Compleo PRO och Pro Plus är kända för sin 
flexibilitet, mångsidighet och användarvänlighet. 
Laddstationerna har ett robust stålhölje som kan 
användas i en mängd olika sammanhang. Oavsett 
om behovet är en väggmonterad version eller en 
fristående pelare garanterar de förmonterade 
tekniska komponenterna och fundamentet en 
snabb och enkel installation. 

Laddboxarna har överspänningsskydd och DC 
övervakning inbyggt. En smart laddstation som 
passar såväl till inomhus som utomhus lösningar. 

Compleo PRO och PRO Plus erbjuder olika typer 
av auktorisationer – laddningen kan startas med 
RFID-teknik eller med vår onlineapp, som ger en 
enkel styrning, service och kontroll. 

Laddarna kan fysiskt anslutas till befintliga IMD 
system – direktanslutning av elmätare (M-bus) för 
en fullt integrerad lösning.



SÄKERHET

Överspänningsskydd och DC övervakning på 6 mA. 
Personskyddsautomat (typ A) och säkring. Laddaren 
uppfyller Elsäkerhetsverkets krav för att seriekoppla 
laddare för enklare installation.

NÄTVERK

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

EFFEKT Ställbar effekt 3,7-22 kW. 2 x 3 x 32 amp.

AUKTORISATION Onlineapp. RFID läsare

MODELLER Version upp till 2x22kW 32A 400V AC

LASTBALANSERING Vid 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.

TILLVERKAD Made in Germany – www.compleo.com

Teknisk information

Fördelar

• Tysk kvalité
• Levererar upp till 22 kW
• Förmonterad och redo att anslutas
• Flexibel placering, vägg eller stolpe 
• Flexibla betalningssystem
• Passar perfekt på företaget och i föreningen
• Integrerad last- och laddhantering
• Godkänd enligt säkerhetskrav i Sverige
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