
 

 

 Laddstation som har smarta löningar för bostadsrättsföreningar.  
• Elbrukningen kommer på aviften.   
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Keba PK 30 11/22kW 

Österrikiska KEBA har i många år levererat högkvalitativa laddboxar i en mängd olika utförande med 
fast kabel eller uttag. Den stilrena designen och utformning i ett mycket tåligt hölje, som skyddar den 
från väder och vind, gör att den passar lika bra i garage, carport, offentliga miljöer eller för 
utomhusmontage. Laddboxen är förkonfigurerad och färdig att använda och enkel att installera.  

Laddbox från KEBA, en av de ledande hårdvaruleverantörerna på marknaden för laddutrustning. 
Laddboxen levereras med ett mode 3-uttag som passar bilar som laddar med både Typ 1 och Typ 2-
kontakt. Med ett mode 3-uttag på laddboxen behöver du en separat kabel, så kallad mode 3-kabel. 

PRODUKTSPECIFIKATION 
KAPSLINGSKLASS IP54 GÖR ATT LADDBOXEN KAN MONTERAS SÅVÄL INOMHUS I GARAGE/CARPORT, 
 SOM UTOMHUS DIREKT PÅ HUSFASADEN. 

Laddboxen ska installeras tillsammans med jordfelsbrytare A. Denna i kombination med DC-
felströmsövervakning uppfyller gällande elinstallationsregler. Observera att alla elektriska 
installationer skall utföras av en behörig elektriker. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

• Stolpar för den Nordiska marknaden 
- Fristående installation 
- För installation bade inom och utomhus 
- Kompletta med kablage för snabb 

installation 
- Erbjuder koppling i serie 
- Inbyggd 4port switch 
- Inbyggda PSA med enkel återställning 
- Montage på standard 

motorvärmarfundament 
Flyttar ut hela installationen i anläggningen vilket 
ger en skalbar installation och minimerar behovet 
för att bygga om fastighetens elcentral. 

Säkra och pålitliga laddlösningar 
Några av det funktioner som garanterar högsta nivå av säkerhet och 
tillgänglighet med KEBAS laddlösningar. 
 

• Effektmätning i alla laddpunkter 
• Temperaturövervakning* 
• DC-läckage övervakning 
• Kabelöverakning (10, 13, 16, 32A) 
• Auto-recovery function 

 
*patented process 

 
 

Presentation enligt nedan och några punkter vi  
ber er att lägga fokus på 
 

Ø Klimatneutral laddbox (jämför gärna med konkurrenter)  
 

Ø Enskilda laddstationer för säkerställning av funktionalitet, prismässigt 
inte kostsammare än s.k dubbelmontage  
 

Ø Intelligent och smart lokal laststyrning säkerställer funktionaliteten  
 

Ø 100% kvalitetskontroll genom egen tillverkning  
 

Ø Hög standard på produkten, möjliggör längre garantitider  
 

Ø Fullt stöd mot OCPP vilket ger stöd för öppna protokoll 
  

Ø Skalbar lösning, börja med faktiska behovet och bygg på efter 
kommande behov – investera inte i onödan 
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VÅRT DIGITALA EKOSYSTEM 
 
Home Solutions har utvecklat en helt ny plattform som baseras på konceptet ”Internet of 
Things” (IoT). Ett av de huvudsakliga områden som omfattas avser digitaliseringen av fastigheter 
och de möjligheter som skapas med öppna system, standardiserade gränssnitt och produkter. 
Home Solutions lösning bygger på den så kallade M-busstandarden (Europastandard /elektriskt 
gränssnitt) och är förberedd för integration med olika typer av enheter ända in i lägenheterna.  
 
Exempel på mätare och sensorer vi kan koppla in när en fastighet har denna lösning installerad i 
sin fastighet, se bilden nedan:  
 

 

 
 

 
 
Med vårt system finns det möjligt att koppla in olika typer av fastighetsmedier, t.ex. inkommande 
vatten, värme och el. Övervakad funktion och datahantering gör det möjligt att identifiera 
avvikelser i flöden och att korrelera data. I systemet registreras även övriga fastighetsdata så som 
biarea, boarea, lägenhetsplaceringar, våningsplan mm. Detta öppnar upp för möjligheter att 
jämföra förbrukning m.m. mellan olika fastigheter. 
 
 
 
För mer information och offert: 
 
info@homesolutions.se 

026-18 41 40 

   


