
ELBILSLADDNING



VART SKER LADDNING?

90% av all laddning sker i hemmet eller på jobbet!
Undersökning visar att 90% av laddningen kommer att ske hemma eller på jobbet.

Detta kommer att skapa ett stort behov av laddboxar med AC-laddning för hemmabruk samt arbetsplatsladdning.

En undersökning visar även att 44% av kunderna vill köpa laddboxen i samband med bilköpet.

Laddningsbeteende



SE DET SOM EN RESERVDUNK!



Även uttag godkända för 16A blir varma 
och kan sluta så här

VARFÖR LADDSTOLPE OCH INTE SCHUKO?



DÅLIGA LÖSNINGAR,HEM OCH ARBETE



CHARGE AMPS

• HALO Wallbox 3,7kW till 11kW.

• 3,7kW finns med Typ 1 och Typ 2 
anslutning. 11kW finns med Typ 2 
anslutning.

• HALO är utrustad med DC-
övervakning

• Ett schuckuttag undertill

• Full kontroll på laddningen via 
molntjänst

• 7.5 Meter fast kabel

• IP 66 klassad

• RFID Läsare inbyggd



CHARGE AMPS

AURA

Optimal för utomhus 
parkeringar och publik miljö

IP 55 och IK10 klassad

Dubbla uttag

Anpassningsbar från 22kW på 
båda uttagen och nedåt

Utrustad med DC-
övervakning

Full kontroll på laddningen 
via molntjänst

RFID Läsare inbyggd



MOLNTJÄNST



MOLNTJÄNST



LADDA-HEMMA-BIDRAG

Förutsättningar för bidrag
3 § Bidrag får endast ges till 
privatpersoner och om laddningspunkten

1. installeras på en fastighet som den 
som ansöker om bidraget äger eller 
innehar med nyttjanderätt,

2. installeras efter den 1 januari 2018,

3. installeras av ett sådant 
elinstallationsföretag eller en sådan 
elinstallatör som avses i elsäkerhetslagen 
(2016:732), och

4. är förberedd för elmätning och 
debitering av elkostnad och utrustas med 
minst de uttag eller anslutningsdon för 
elfordon av typ 2 som beskrivs i 
standarden EN 62196-2 eller av typ 
Combo 2 som beskrivs i standarden EN 
62196-3.



KLIMATKLIVET

Alla typer av organisationer, företag, kommuner, stiftelser och föreningar som 
bostadsrättsföreningar kan söka från Klimatklivet. Klimatklivet vänder sig inte 
till privatpersoner, men för dessa finns möjlighet att söka ROT-avdrag för de 
som till exempel vill installera en laddningsstation i en villa. 
Stöd till laddningsstationer får ges med högst 50 procent av 
investeringskostnaden. 

Vad är riktlinjerna för Klimatklivet?
– Alla utom privatpersoner kan ansöka
– Upp till 50 % av investeringen i bidrag
– Laddplatsen/laddpunkt får kosta max 15.000 kr ink. moms
– Laddstationen skall ha: Energimätning, Typ2-uttag &       
Mode3-laddning



MONTERAT & KLART

KGK kan erbjuda våra kunder en 
enkel och rikstäckande lösning med 
laddstation installerad hos slutkund.
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