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A box filled  
with smartness
GARO Entity Compact är lösningen som gör din laddning 

hemma okomplicerad och självklar. Den laddar alla bilar,  

du styr laddningen enkelt via appen GARO Connect eller din 

laddbricka och den minimalistiska designen gör den smidig att 

placera vart du vill. Du kommunicerar enkelt med din laddbox 

för att se din laddningsstatus, då boxen alltid är uppkopplad. 

Berättade vi att GARO Entity dessutom är marknadens säkraste 

laddbox? Vår nya laddbox uppfyller elsäkerhetskrav med råge 

då den både har elektroniska och mekaniska skydd mot elfel. 

Helt enkelt en självklar lösning när det kommer till både  

användarvänlighet och säkerhet. 

TÄNK RÄTT FRÅN BÖRJAN

Vi hjälper dig med svaren på dina frågor. Som Nordens  

ledande tillverkare av fordonsladdning har vi stor kunskap i 

ämnet. Hittar du inte dina svar i den här broschyren finns mer 

information på garo.se eller hos din närmsta elinstallatör.
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I SÄRKLASS DEN SÄKRASTE BOXEN PÅ MARKNADEN

Vår långa historia inom elbilsladdning har alltid präglats av viljan att skapa trygghet  

och samtidigt kunna leverera smarta lösningar som förenklar vardagen. GARO Entity  

laddar din bil säkert, dygnet runt. När du väljer laddboxen Entity så har du inte bara gjort  

ett hållbart och klimatsmart val utan du kan också känna dig trygg med att den innehåller  

alla inbyggda skydd, är hårt testad för att klara det nordiska klimatet och uppfyller alla 

Europeiska el- och säkerhetsstandarder. Laddboxen kan enkelt lastbalanseras, vilket gör  

att laddningseffekten anpassas efter din övriga elförbrukning och du slipper oroa dig för  

att huvudsäkringen löser ut.

INSTALLATÖRER MED GARANTERAD GARO KVALITÉ 

På vår webbplats hittar du noga utvalda elinstallatörer nära dig för att du ska känna dig  

trygg och säker vid installationen av våra laddstationer. Allt för att säkerställa kvalité och  

kunskap så att du kan känna dig trygg under hela processen.

50% AVDRAG FÖR GRÖN TEKNIK

Du vet väl att du kan ansöka om ett skatteavdrag som kallas Grön teknik hos Skatteverket.  

Det fungerar på samma sätt som rot och rut, och gäller om du köper laddboxen ihop med  

installation av elinstallatör och avdraget kommer direkt på din faktura. Det totala avdraget  

är 50% av material och installationskostnaden.
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Next level of safety
Vi satsar stort på att vara en förebild inom elbilsladdning och framförallt att vi ska vara  

ledande inom säkerhet. Det innefattar givetvis att GARO Entity Compact är säker för både  

användare, bilen och hushållet. Det finns både produktstandarder och Elinstallationsregler  

av en anledning. Vi på GARO chansar inte när det kommer till säkerhet. Vi har satsat på  

komponenter som både elektroniskt och mekaniskt ser till att ditt hus, elanläggning och  

bil kan samverka på ett säkert sätt.

GARO ENTITY BALANCE SKYDDAR HUVUDSÄKRINGEN

Tillsammans med GARO Entity Balance är din laddbox smart nog att hålla koll på att  

belastningen sammanlagt inte blir högre än ditt hem klarar av när du laddar din bil. 

Lastbalanseringen pratar trådlöst med din laddbox och ser till att laddningseffekten till 

din bil anpassas efter din övriga elförbrukning. Lastbalanseringen är inte beroende av 

 internet kommunikation utan sker lokalt och fungerar även om internet ligger nere. Du slipper 

helt enkelt oroa dig för att huvudsäkringen löser ut och gör delar av ditt hem strömlöst. 

SÅ HÄR FUNGERAR LASTBALANSERINGEN

Du kommer hem från jobbet och kopplar bilen till laddboxen som börjar belasta husets  

elandväning. En stund senare börjar du laga middag och sätter på spisen. Eftersom kvällen  

börjar bli kall, drar även värmepumpen i gång. Lastbalanseringen känner då av direkt när  

elanvändningen ökar. GARO Entity Balance anpassar då belastningen och sänker  

laddningseffekten till bilen under tiden. När belastningen inne i huset avtar ökar  

laddningseffekten igen utan att huvudsäkringen löser ut.
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GARO Connect
Vi har gjort det enklare än någonsin för dig att få full kontroll på din laddning. Oavsett om du vill 

schemalägga din laddning efter vissa tider automatiskt efter lägsta pris*, starta och stoppa din 

laddning på distans eller se hur mycket din bil laddar i realtid så är GARO Connect din bästa 

hjälp. Dessutom får du full kontroll på din laddningshistorik eftersom du enkelt kan ta ut rapporter 

via GARO Connect. I samma app kan du ge andra förare tillgång till din laddbox. Kanske har du 

en vän på besök som har en elbil? Perfekt – ge enkelt din vän tillfällig eller permanent åtkomst till 

din laddare.

 
Ett axplock av saker du kan göra i appen
• Stoppa och starta laddningen på distans

• Ställ in din laddning efter hur du vill att din bil ska ladda på dygnet

• Ställ in din laddning efter när bilen ska vara fulladdad

• Bjud in fler användare att att använda laddboxen

• Se hur mycket bilen laddar i realtid

• Hitta närliggande och lediga GARO Entity laddboxar som du äger eller är användare av

Ladda smartare efter tid och pris
Med hjälp av GARO Connect och funktionen Price Adaptive Charging (PAC) är det möjligt för dig 

som elbilsägare att optimera din laddning utefter det lägsta priset hos din elleverantör*. 

Price Adaptive Charging (PAC) kostnadseffektiviserar helt enkelt din laddning automatiskt 

utifrån aktuell tid och elpris och baseras på spot-priser hämtade från Nord Pool, den nordiska 

marknadsplatsen för el. 

Detta är bara en ögonblicksbild av saker du kan göra i GARO Connect.

Tjänster och funktioner tillkommer successivt. Ladda ner appen

GARO Connect i App store eller Google Play.

 *Kräver timprisavtal hos din elleverantör.
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The future is simple 
ANPASSAD FÖR ENKEL  
ANVÄNDNING OCH INSTALLATION

För att underlätta både din och elinstallatörens vardag tänkte 

vi till en extra gång när vi bestämde hur GARO Entity laddbox 

konstruerades. Laddboxen består endast av tre olika delar och 

med GARO Entity Plug-in system är det enkelt att både klicka 

på och av de olika delarna. Vill du byta färg på din laddbox 

klickar du enkelt av locket samtidigt som resten av laddboxen 

sitter kvar på samma plats.  

VÄLJ FÄRG PÅ DIN LADDBOX

När du beställer hem din laddbox levereras den alltid med  

ett svart lock. Vill du däremot byta till en annan färg är det 

självklart möjligt. Få din laddbox att smälta in mot din fasad  

och välj mellan svart, grå, vit eller faluröd färg.

Låt din laddbox  
smälta in i fasaden  
eller skapa kontraster.
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LADDKABELN ALLTID PÅ RÄTT PLATS

GARO Entity Compact levereras alltid med fast kabel. Du slipper helt enkelt använda 

kabeln som följer med bilen. Istället kan du känna dig trygg med att den sitter på  

samma plats hela dagen samtidigt som du vet att du har med dig kabeln som följde  

med bilen när du laddar på jobbet.

PÅ VÄGG ELLER STATIV

Laddboxen kan enkelt installeras på vägg eller på stativ. Kanske är det långt från  

garageuppfarten till närmsta husvägg. Vårt stativ är minimalistiskt designat för att  

skapa en stilren känsla hemma hos dig.

GARO ENTITY WALLHOOK

Givetvis vill vi inte att du endast har en smart och säker laddbox, det ska vara snyggt  

runt omkring också. Vår tidlösa GARO Entity Wallhook fäster du smidigt på vägg eller  

stolpe för att snyggt och enkelt hänga upp din laddkabel när du inte använder den. 

UTRUSTAD FÖR DET NORDISKA KLIMATET

Det nordiska klimatet kan vara både hårt och oberäkneligt. Med ursprung  

i Norden är GARO Entity därför anpassad för att klara av både kyla, värme  

och stora vattenmängder utan några extra skydd eller tillbehör.

TESTAD FÖR TUFFA KRAV

Den robusta designen, den extra tanken på val av komponenter,

tillsammans med en stabil mjukvara gör att GARO Entity gör sitt jobb

i temperaturer mellan -40 till +40 grader och är dessutom klimattestad utöver

standarderna, vilket innebär att den även klarar att utsättas för än högre

temperaturer. Helt enkelt en laddbox för både tuff kyla och stark hetta.
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GARO Entity Compact

• 3-fas laddare 3x20A, 14kW

• Lastbalansering

• Alltid fast kabel, 5 eller 8m

• Inbyggd energimätare

• Vägg- eller stativmontering  

(2st på ett stativ rygg mot rygg)

• Inbyggd jordfelsbrytare- 

elektronisk och mekanisk brytning 

för AC/DC-feldetektering. 

• Allpolig mekanisk brytning

• ISO 15118 hårdvara

• Framtidssäkrad OCPP

• Mesh-wifi, Wifi, LAN, 4G

GARO Entity Pro

• 3-fas laddare 3x32A, 22kW

• Inbyggd Fasbalansering

• Lastbalansering

• Flexibel: Uttag eller fast kabel 

• Inbyggd energimätare

• Finns med synlig  

MID-godkänd mätare

• Kombinera upp till 4st 22kw  

laddpunkter på ett stativ

• Inbyggd jordfelsbrytare- elektronisk 

och mekanisk brytning för AC/

DC-feldetektering. 

• Allpolig mekanisk brytning

• ISO 15118 hårdvara

• Framtidssäkrad OCPP

• Mesh-wifi, Wifi, LAN, 4G
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Ett framtidssäkert val
Svenska GARO har försett elmarknaden i Sverige och vidare ut i Europa med  

proffs produkter ända sedan 1939. Genom kvalificerad produktutveckling och stor  

teknisk kunskap tillverkar vi egna kvalitetsprodukter anpassade att tåla det hårda  

nordiska klimatet. Våra produkter säkerställer alltid energibesparing, smartare  

styrning och enkelhet i användandet. Det betyder också att vi ser till att framtidens  

teknikutveckling kommer gå att implementera i de produkter vi säljer idag. 

GARO presenterade sin första laddstation redan 2008. Idag kan vi erbjuda alla  

typer av fordonsladdning – från laddboxen hemma i villan till laddstationer för  

bostadsområden, företag, servicestationer och andra publika miljöer. Produkter  

som alltid är enkla och smarta både för installatören och användaren. Detta har  

gjort GARO till en av de ledande leverantörerna av laddinfrastruktur i Norden. 

Södergatan 26
335 33 GNOSJÖ
0370 33 28 90

GARO
garo.se


