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Den perfekta 
laddboxen för 
bostadsrätts
föreningen
Med sin minimalistiska design och kraftiga mjukvara är 

GARO Entity Pro den perfekta lösningen till din bostads-

rättsförening. Med stöd för både 1-fas och 3-fas laddning 

laddar den alla bilar. Var med och skapa en enklare vardag 

för de boende, samtidigt som du blir en del av den gröna 

omställningen.

SKALA UPP EFTER BEHOV

Att på förhand veta hur många laddboxar som krävs för att 

täcka det framtida behovet i en bostadsrättsförening kan 

vara svårt. Med GARO Entity Pro kan du därför skala upp 

när dina behov förändras, genom att initialt starta med ett 

mindre antal laddboxar för att sedan enkelt och på egen 

hand skala upp när fler i huset väljer att köra på el. De första 

laddboxarna installeras med hjälp av en elinstallatör, men 

de resterande kan ni sedan enkelt koppla på utan  

installatörshjälp. Smart och kostnadseffektivt.



Framtidssäkra 
föreningen
GARO Entitys framtidssäkra teknik, tilltalande design och 

smarta funktioner gör oss övertygade om att laddboxen är 

rustad för framtidens krav. Mjukvaran gör den förberedd för 

funktioner som till exempel Plug and Charge för smidig  

identifiering och debitering.

FLYTTBART UTTAG

GARO Entity Pro levereras med flyttbart uttag för att

underlätta laddningen för den som laddar. Förutom att

hyresgästen får möjligheten att välja den enklaste och

smidigaste sidan att ladda ifrån så underlättar även de

flyttbara uttagen placeringen av laddboxen eftersom det

öppnar upp för större flexibilitet vid montering och

installation.

APP FYLLD MED MÖJLIGHETER

Fördela kostnaden mellan dina boende rättvist med

appen GARO Connect. Få full kontroll på din laddning med

styrfunktioner som laddövervakning, debiteringsunderlag

och användarhantering.

ÖPPET GRÄNSSNITT GER FRIHET

Vi på GARO tror starkt på att aldrig begränsa våra kunders

olika valmöjligheter och önskemål. Tack vare det öppna

gränssnittet i laddboxen blir du som fastighetsägare aldrig

låst till en enskild leverantör och har full frihet att välja den

operatör du föredrar.



Bäst inom det mest 
betydelsefulla
Vi satsar stort på att vara en förebild inom elbilsladdning och 

framförallt att vi ska vara bäst inom säkerhet. Det innefattar 

givetvis att GARO Entity Pro är säker för både användare,  

bilen och fastigheten. 

LASTBALANSERING

Precis som med våra tidigare laddboxar är GARO Entity Pro 

smart nog att hålla koll på att belastningen inte blir högre  

än fastigheten klarar av. Lastbalanseringen som finns  

förberedd i laddboxen gör att laddningseffekten anpassas 

efter bostadsrättsföreningens övriga elförbrukning, vilket  

gör att du som fastighetsägare slipper oroa dig för att  

huvudsäkringen löser ut.

FASBALANSERING

Som om inte det vore nog så är GARO Entity Pro dessutom 

förberedd för fasbalansering, vilket höjer både säkerheten 

och laddeffektiviteten ytterligare en nivå. Fasbalanseringen 

innebär att elen från din elcentral fördelas ut jämnare vilket 

på så sätt gör din laddning mer balanserad. När strömmen 

inte räcker till för tre faser kommer boxen automatiskt växla 

till 1-fas laddning till den fas som har effekt över. Trygghet 

och smartness när det är som bäst.
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