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Plats för egen, stående bild.
OBS! Bilden måste vara utfallande i denna 
ruta, dvs inga vita kanter runt bilden.
Klicka i denna ruta, gå sedan till menyn 
”Infoga”, välj ”Bild”, välj ”Bild från fil”, välj 
den bild du vill infoga och klicka ok. Då fyller 
bilden automatiskt upp hela denna ruta. Laddstolpe

• 2 uttag upp till 22 kW                         
(Ca. 2x17mil/timme)

• Uppkopplad via LAN/4G
• RFID-kontaktyta 

✓ Tillgång till alla OKQ8s laddplatser i Sverige

✓ Helt oberoende av elnätsbolag

✓ Anpassa laddeffekt efter fastighetens 
förutsättning

✓ Robust design och 3 års garanti

✓ Konkurrenskraftigt pris per laddplats

✓ Marknadsledande leverantörer

OKQ8 E-mobility
Marknadsledande laddboxar och laddstolpar

Laddboxar
• Upp till 22 kW                                

(Ca. 17mil/timme) 
• Uppkopplad via LAN/4G
• RFID-kontaktyta 



Plats för egen, stående bild.
OBS! Bilden måste vara utfallande i denna 
ruta, dvs inga vita kanter runt bilden.
Klicka i denna ruta, gå sedan till menyn 
”Infoga”, välj ”Bild”, välj ”Bild från fil”, välj 
den bild du vill infoga och klicka ok. Då fyller 
bilden automatiskt upp hela denna ruta.

✓ Fullserviceavtal

✓ Fjärrstyrning och hantering av laddåtkomst

✓ Data och statistik på kundens laddning 

✓ Prissättning och avgiftshantering 

✓ Kundtjänst och support

✓ Kostnad per kund direkt på faktura

OKQ8s drifttjänster
Ingår vid tecknande av drifttjänst



Plats för egen, stående bild.
OBS! Bilden måste vara utfallande i denna 
ruta, dvs inga vita kanter runt bilden.
Klicka i denna ruta, gå sedan till menyn 
”Infoga”, välj ”Bild”, välj ”Bild från fil”, välj 
den bild du vill infoga och klicka ok. Då fyller 
bilden automatiskt upp hela denna ruta.

E-mobility

6 stycken Laddboxar 7,4kW

✓ Dynamisk lastbalansering
✓ Energimätare
✓ Laddkabel
✓ Installation*
✓ OKQ8s driftstjänster & övervakning**

Exempel på ett erbjudande
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Plats för egen, stående bild.
OBS! Bilden måste vara utfallande i denna 
ruta, dvs inga vita kanter runt bilden.
Klicka i denna ruta, gå sedan till menyn 
”Infoga”, välj ”Bild”, välj ”Bild från fil”, välj 
den bild du vill infoga och klicka ok. Då fyller 
bilden automatiskt upp hela denna ruta.

OKQ8 Solenergi
Framtidssäkra och skalbara lösningar

✓ Skalbara solenergianläggningar för alla storlekar av verksamheter.

✓ Projektering enligt gällande lagar och regler, installation genom certifierade 
installatörer.

✓ Automatisk optimering av produktion.

✓ Komponenter tillverkade och beräknade efter nordiska förutsättningar.

✓ Kontinuerlig driftövervakning för maximal avkastning av investering.

✓ Möjlighet att expandera solcellsanläggning i takt med ökat energibehov.

✓ Möjlighet för anslutning av energilager.

✓ Möjlighet att erbjuda centralisering av nätabonnemang för ökad 
nyttjandegrad av egenproducerad energi och besparingar för verksamhet 
och medlemmar.



Plats för egen, stående bild.
OBS! Bilden måste vara utfallande i denna 
ruta, dvs inga vita kanter runt bilden.
Klicka i denna ruta, gå sedan till menyn 
”Infoga”, välj ”Bild”, välj ”Bild från fil”, välj 
den bild du vill infoga och klicka ok. Då fyller 
bilden automatiskt upp hela denna ruta.

Solkraftsanläggning 55 kW

✓ Årlig besparing ~57 000 kr*
✓ Återbetalningstid 10 år*
✓ Kalkylerad livslängd +25 år
✓ Kontinuerlig driftövervakning
✓ Installation

Exempel på ett erbjudande

OKQ8 Solenergi
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Plats för egen, stående bild.
OBS! Bilden måste vara utfallande i denna 
ruta, dvs inga vita kanter runt bilden.
Klicka i denna ruta, gå sedan till menyn 
”Infoga”, välj ”Bild”, välj ”Bild från fil”, välj 
den bild du vill infoga och klicka ok. Då fyller 
bilden automatiskt upp hela denna ruta.

OKQ8 Energilagring
Optimera fastigheten för aktuella och framtida energi- och 
effektbehov

✓ Ökad egenanvändning av producerad solenergi

✓ Energilagring för balansering av effektbehov och 
besparingar inom nätabonnemangskostnader

✓ Möjlighet till inkomster genom frekvensreglerings-
och effektmarknader

✓ Framtida möjligheter för reservkraft vid strömavbrott

✓ Säkra och modulära batterier för ökad trygghet och
flexibilitet



Plats för egen, stående bild.
OBS! Bilden måste vara utfallande i denna 
ruta, dvs inga vita kanter runt bilden.
Klicka i denna ruta, gå sedan till menyn 
”Infoga”, välj ”Bild”, välj ”Bild från fil”, välj 
den bild du vill infoga och klicka ok. Då fyller 
bilden automatiskt upp hela denna ruta.

OKQ8 Energilagring

Energioptimering – Energilager 29 kWh

✓ Optimering av egenanvändning
✓ Effektstöd för laddinfrastruktur och 

fastighetens topp-laster
✓ Reservkraft vid strömavbrott
✓ Årlig besparing 8 400 kr*

Exempel på ett erbjudande



Framtidens Energisystem



Plats för egen, stående bild.
OBS! Bilden måste vara utfallande i denna 
ruta, dvs inga vita kanter runt bilden.
Klicka i denna ruta, gå sedan till menyn 
”Infoga”, välj ”Bild”, välj ”Bild från fil”, välj 
den bild du vill infoga och klicka ok. Då fyller 
bilden automatiskt upp hela denna ruta.

Framtidens energisystem från OKQ8

Solenergisystem
✓ 57 kWp Mono-paneler 
✓ Ferroamp EnergyHub

Energilagring
✓ Energilager 29 kWh

Elbilsladding
✓ 6 stycken Laddbox+ 7,4kW

Exempel på ett totalerbjudande med 6 P-Platser



Tack/Tak!


