
KOMPLETTA
LADDBOXPAKET



FÖRSPRÅNG TILL FRAMTIDEN
Tidigare tillverkning av hundratusentals motorvärmare och uttag har gett GARO stor kunskap 
om vad som krävs av en produkt för att den ska klara vårt nordiska klimat. Tack vare stor  
framsynthet, erfarenhet, kompetens och innovationsförmåga kan vi idag erbjuda ett unikt och 
brett sortiment av laddstationer för fordon.

GAROs laddbox har en stilren design som passar i de flesta miljöer. De modeller vi erbjuder här 
monteras på vägg. Boxarna är enkla att använda och erbjuder funktioner som gör laddningen 
enkel och säker. 

Alla boxar är förberedda för lastbalansering för att säkerställa att tillgängliga säkringar inte 
överbelastas. Samtliga har även inbyggd begränsning av laddström 6-32A (beroende på modell) 
som ställs in av montör vid installationen för att undvika överbelastning. 

Vissa modeller har även inbyggt WLAN som ger dig möjligheten att läsa av energiförbrukningen, 
ställa in tider när du vill ladda din bil samt begränsa laddströmmen mm. 

Laddboxen levereras med 5m fast kabel Typ 2. 

Mer information hittar ni på www.garo.se/e-mobility



              Effekt           Fast     Typ2         efter
              kW          WLAN   kabel    kontakt    Pris inkl.moms    ladda-hemma-stöd

Laddpaket 1   Garo   1-fas 230V, 6-16A    3,7kW     NEJ       5m      JA           18 000 kr        9 000 kr

Laddpaket 2   Garo   1-fas 230V, 6-16A    3,7kW     JA         5m      JA           19 700 kr        9 850 kr

Laddpaket 3   Garo   3-fas 400V, 6-32A    22kW      NEJ       5m      JA           19 500 kr        9 750 kr

Laddpaket 4   Garo   3-fas 400V, 6-32A    22kW      JA         5m      JA            21 000 kr        11 000 kr

Vid tillval av lastbalansering  
tillkommer ett pristillägg.  
Prata med din laddboxmontör  
i samband med installationen. 

Hur fungerar lastbalansering?  
När GARO laddbox ansluts till en 
elcentral avläses energimätaren  
i realtid. Förprogrammerade 
gränsvärden gör att den vanliga 
huvudsäkringen klarar ladduppdraget 
utan att du behöver säkra upp 
till ett dyrare årsabonnemang. 
Den dynamiska lastbalanseringen 
känner av hela husets samtida 
elförbrukning och anpassar  
laddeffekten därefter. Det gör att  
huvudsäkringen aldrig överbelastas  
medan laddströmmen till bilen kan 
variera mellan 6A och 32A. Vid 
AC -laddning krävs extra säkerhet 
genom DC -övervakning enligt  
gällande elinstallationsregler. Garo 
har gjort DC- övervakningen ännu 
lite mer futuresmart eftersom 
den också stänger av bilens  
laddning om farliga felströmmar 
skulle uppstå.

Ladda-hemma-stödet?
Privatpersoner som äger en  
fastighet eller innehar en fastighet  
med nyttjanderätt kan ansöka om 
bidrag till laddstation för elfordon. 
Laddstationen måste installeras  
på en fastighet som du som ansöker  
om bidraget äger eller har  
nyttjanderätt till. Om du bor i  
en fastighet som du inte äger  
behöver du således bifoga intyg 
från fastighetsägaren om att  
du har särskild nyttjanderätt om  
att få installera laddboxen på  
fastigheten. Det kan till exempel 
vara ett intyg från styrelsen  
i bostadsrättsföreningen.

Du får bidrag för hälften av  
kostnaderna för själva laddstationen,  
material och arbetskostnaden  
för att installera laddstationen. 
Som mest kan man få 10 000  
kronor i bidrag per fastighet.  
Tänk på att spara alla kvitton. 
De behövs när du ska skicka in 
ansökan om bidrag. 

Privatpersoner kan ansöka  
och få bidrag för laddstationer 
under förutsättning att det finns 
pengar kvar i budgeten.

Stödet söks via  
Naturvårdsverkets webb: 
www.naturvardsverket.se/ 
laddabilen

Standardinstallation:
n  Ni äger fastigheten alternativt 

att ni har ett skriftligt  
godkännande från fastighetsägare. 

n  Ansvarig till fastigheten är 
på plats vid installationen för 
att bestämma placering av  
laddboxen.  

n  Fastigheten är ansluten korrekt 
med trefassystem.

n  Det ska finnas utrymme i 
befintlig el-central/mätarskåp 
för utökning av säkringar och 
jordfelsbrytare alternativt  
plats bredvid den befintliga för 
utökning av central.

n  Laddboxen placeras på vägg 
max 10m från el-centralen. 

n  Grävning och förläggning i mark 
ingår ej. 

n  Kabel för matning till laddboxen 
ingår, 10m 5G2.5mm2 16A.

n  Inställningar av laddström och 
eventuell WIFI. 

n  Test av laddboxen.

n  Genomgång av laddboxen med 
kund.  

I alla våra laddpaket ingår en komplett elinstallation inklusive arbetskostnad, 
installationsmariel och laddbox enligt “standardinstallation”.



HUR GÅR INSTALLATIONEN AV DIN 
LADDBOX TILL? 
1 Ni kontaktar oss med en beställning, eller 

om ni vill ha mer information, på e-post 
info@elservice.org alternativt telefon 
0173 – 121 75 / 070-43 83 848. Vid 
beställning behöver vi för- och efternamn, 
adress, telefonnummer samt mailadress. 

2 När beställningen är gjord bokar vi in 
ett datum för installationen som passar 
båda parter. 

3 Vi ser gärna att ni är hemma på 
installationsdagen då vi bestämmer  
var laddboxen ska placeras, samt ifall  
ni önskar göra extra tillval, exempelvis  
lastbalansering. Det är även bra om  
ni är behjälplig vid flytt av eventuell  
inredning där vi kommer dra kabel. 

4 Vi går tillsammans igenom hur laddboxen 
fungerar när installationen är utförd. 

Vi som installerar och levererar  
laddboxarna är:

Elservice Christer Persson AB

Org. Nr. 556605-9076 

info@elservice.org 

Tele: 0173-121 75

       070-43 83 848

www.elservice.org  


