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GARO snabbladdning

med GARO Futuresmart™

LADDPAUS.
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Ladda för elbilen
Den heta klimatfrågan har gjort att allt fler vill ta ansvar och ansluta sig till kampen  
att reducera koldioxidutsläppen. Biltillverkarna satsar stort på att erbjuda nya batteri
drivna modeller. Det betyder att vi är på väg mot en massiv efterfrågan på laddnings
möjligheter runtom i samhället. Här öppnar sig en stor möjlighet att visa prov på både 
miljöansvar och uppskattad kundvård.

MILJÖVÄNLIG KUNDVÅRD
Du som driver en verksamhet dit kunderna kör och stannar en stund för att besöka dig, 
handla, fika, äta, träna eller bara ta en paus har nu chansen att öka attraktionskraften. 
Genom att installera en laddstation som erbjuder snabbladdning lockar du inte bara till 
dig kunderna, du plockar också poäng genom att tydligt visa att du står på miljöns sida.
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ATTRAKTIVT LÄNGS VÄGEN
Snabbladdaren Althea passar perfekt på platser där folk gör 
kortare ärenden. Att då samtidigt få möjlighet att ”fylla på 
lite el” kommer att öka besöksfrekvensen. Eftersom Althea 
är utrustad med laddkablar för både CCS och CHAdeMO 
passar den till alla elbilar med stöd för snabbladdning. Den 
tydliga pekskärmen gör laddaren enkel att använda oavsett 
vilken nationalitet du tillhör. Tack vare den höga kvaliteten i 
såväl teknik som komponenter garanterar vi en laddstation 
som sköter sig själv med minimalt underhåll. 

 

Efter många års erfarenhet och utveckling av laddprodukter 
har GARO lanserat en helt egen DCladdare i storleken 50 
kW. Althea är inte bara snygg och modern, den innehåller 
även möjligheter gällande fjärranslutning, drift och under
håll. För att garantera en problemfri drift har GARO byggt 
upp ett helt eftermarknadskoncept kring Althea som ger  
dig nära tillgång till service och underhåll. När du sköter 
serviceintervallerna får du också möjlighet att förlänga  
garantin. 

Snabb påfyllning
med Althea 50 kW
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GARO-kvalitet som  
utmärker Althea
LADDAR ALLA BILAR
Althea är utrustad med både CCS och  
ChadeMO laddkablar för att säkerställa att 
alla typer av elbilar, med stöd för snabb
laddning, ska gå att ladda. Laddning sker 
med en laddkabel åt gången.

ANVÄNDARVÄNLIG PEKSKÄRM
Pekskärm med ett tydligt gränssnitt, med ett  
flertal olika språkval, som gör det enkelt att 
förstå hur laddningen startas och går till.

IDENTIFIERING MED RFID
Laddningen startas efter identifikation med 
RFIDbricka eller via operatörens app.

PÅLITLIG DESIGN
Kompakt och robust design som är förberedd 
för en snabb och effektiv installation. Althea  
klarar tufft klimat och hårda påfrestningar  
(IP 55 / IK 10).

PERSONLIG PROFILERING
Laddaren kan kläs med egen designad folie
ring som stärker ditt varumärke och visar upp 
ditt bidrag till miljön.

ENKEL ANSLUTNING
Althea är kompatibel för anslutning i alla  
typer av 3fas nät (3x400V TN).

DUBBEL UPPKOPPLING
Dubbla modem, ett för kommunikation mot 
operatör och ett för distansuppkoppling mot 
service för uppdateringar ökar driftsäkerheten.
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Vad krävs för att  
installera Althea?
Inkopplingen av Althea bör planeras noga utifrån läget och 
parkeringsytans disposition. Laddstationen bör matas med en 
säkring om minst 80A (400V TN). Välj även om den ska vara 
uppkopplad mot en laddoperatör och hur accesskontrollen bör 
ske. När allt är planerat och beställt kommer Althea att leve
reras komplett och konfigurerad med alla inställningar klara. 
Som alla GAROs produkter är Althea utvecklad för att vara 
enkel för installatören och självklar för användaren. 
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NÄTANSLUTNING

Spänning: 400 VAC 50Hz TN-S 

Nominell märkström : 80A

Max. korslutningseffekt i anslutningspunkt: 36 kA

Rekommenderad säkring: min. 80A (C-karakteristik)

För att minimera EMC prestanda rekommenderas att ansluta en 
förstärkt funktionsjordning. 

Effektfaktor: >0,98

Övertoner: Normal drift uppfyller EN61000-3-122

MID - Certifierad energimätare på AC - inmatning

UTGÅENDE DC

Spänning: 200-500 VDC

Ström: max 125A

Max. effekt: 50 kW

ISOLATION

In(AC)/Ut(DC): 3 kVAC

Ut(DC)/PE: 2,2 kVDC

Utgående jordning: DC icke-jordat

Isolationsprov kräver speciella åtgärder

DRIFTSTEMPERATUR

Yttertemperatur (luft): -30 °C till +40 °C

HÅRDVARUBASERADE SKYDD

Överspänningsskydd inkommande AC

Effektbrytare med termomagnetiskt skydd

Effektbrytaren har frånskiljaregenskaper och är låsbar

Jordfelsbrytare 30mA för supportsystem

Säkringar på varje DC/DC - modul

Snabba säkringar på utgående DC

ELEKTRONISKA SKYDD

Isolationsövervakning på utgående DC

Överlast- och kortslutningsskydd

Övertemperatur och temperaturreglering

Överspänningsskydd

Polaritetsskydd

Övervakning av anslutningskontakter

Althea – allmänna egenskaper

Med reservation för felskrivningar och förändringar i produktsortimentet.
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KOMMUNIKATIONSGRÄNSSNITT

OCPP 1.6 J-SON

2st 4G-modem, ett för service och ett för OCPP

Option: LAN/TCP-IP Ethernet (RJ45)

Fordon: CAN (CHAdeMO) respektive PLC (CCS/COMBO)

Access: RFID-läsare

STANDARDFÖRTECKNING

EN 61851-1:2017 ed. 3.0

IEC 61851-21-2 ed.10. (part21-2), -23:2014 ed 1.0, 
-24:2014 ed 1.0

IEC 61439-1:2011 ed 2.0, -7:2018 ed 1.0 

IEC 60529:2013 + A1:1999 + A2:2013

EN61000-3-122, -6-2:2005, 61000-6-3:2006 + A1:2010

IEC 62311:2007 

CE-märkning (LVD, EMC, RED, ROHS)

VARIANTER / OPTIONER

Leverans med förkonfigurerade OCPP-inställningar

Lång(a) kabel/kablar (6,5 m)

LAN/Ethernet-anslutning

Kundanpassad foliering 

Serviceavtal

3 års förlängd garanti med serviceavtal

Fundament för nergjutning

Universalfundament för nedgrävning finns i samverkan med Unimi. 

KOMMUNIKATIONSGRÄNSSNITT  
MOT ELDRIVNA FORDON

CCS/COMBO (Typ 2)

CHAdeMO

Kabel längd: 4,5 m (standard) eller 6,5 m (tillval)

MEKANISKA EGENSKAPER

Dimensioner: H=1955 mm, B=600 mm, D=540 mm

Vikt: 280 kg

Pall/emballage dimensioner: 1200x1000x2200 mm, 305 kg

IP 55, IK10

Althea – allmänna egenskaper forts.

Med reservation för felskrivningar och förändringar i produktsortimentet.
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Kompakta Atle 24 kW 
är smidig och lättplacerad
Snabbladdaren Atle har en kompakt design som snabbt och effektivt kan installeras antingen 
på vägg eller stativ. Laddstationen är robust och tålig med en front som går att foliera efter 
 egen design. Atle är en ideal lösning för bilhandlare, bilverkstäder, hyrbilsfirmor, fordons
depåer etc, där behovet av snabb uppladdning är stort.

ENKEL SNABBLADDNING FÖR ALLA 
Med en effekt på 24 kW och utrustad med både CCS och CHAdeMO kan Atle snabbladda 
alla laddbara bilar på marknaden. Användaren startar laddningen med en RFIDbricka. 
Den tydliga pekskärmen är enkel att använda och erbjuder möjlighet att välja mellan ett 
flertal olika språk. Hur lång tid laddningen tar beror alltid på bilen, men generellt vi säga att 
laddningshastigheten med Atle är högre än traditionell ACladdning. Vid ideala förhållanden 
kan bilen laddas med upp till 12 mil per timme vid full effekt. 

UPPKOPPLING TILL OPERATÖR
Atle är trådlöst uppkopplad vilket öppnar för möjligheten till betaltjänst genom valfri operatör. 



16

GARO-kvalitet som  
utmärker Atle
LADDAR ALLA BILAR
Kan utrustas med antingen bara CCS ladd
kabel eller i kombination med CHAdeMO 
laddkabel, för att säkerställa att alla typer av 
elbilar ska gå att ladda. Laddning sker med 
en laddkabel åt gången.

ANVÄNDARVÄNLIG PEKSKÄRM
Pekskärm med ett tydligt gränssnitt, med ett 
flertal olika språkval, som gör det enkelt att 
förstå hur laddningen startas och går till.

IDENTIFIERING MED RFID
Laddningen startas efter identifikation med  
RFIDbricka.

PÅLITLIG DESIGN
Kompakt och robust design som är förberedd 
för en snabb och effektiv installation. Atle 
klarar tufft klimat och hårda påfrestningar  
(IP 55 / IK 10).

PERSONLIG PROFILERING
Laddarens frontlucka kan kläs in med egen
designad foliering som stärker ditt varumärke 
och visar upp ditt bidrag till miljön.

ENKEL ANSLUTNING
Atle är kompatibel för anslutning i alla typer 
av 3fas nät (3x400V TN samt 3x230V IT).

MINIMAL SERVICE
En underhållsfri värmeväxlare, utan luftfilter 
som behöver bytas, minimerar behovet av 
service.
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Atle allmänna egenskaper

TEKNISKA DATA

Typbeteckning 
Atle CCS: AT DCx24/530V1000B0RTA,  
Atle CCS & CHAdeMO: AT DCx24/530V1100B0RTA

Nettovikt: 66kg (Atle CCS)
Nettovikt: 93kg (Atle CCS & CHAdeMO)

Bredd: 507mm

Höjd: 860mm (Atle CCS)
Höjd: 1225mm (Atle CCS & CHAdeMO)

Djup: 250mm

Märkspänning: (AC) 400V TN

Märkström: (AC) 37A

Rekommenderad säkring: min. 40A

Frekvens: 50Hz

Effekt: 24kW

Utspänning: (DC) 150-530V

Max. utström: (DC) 65A

Laddkontakt: CCS Combo (Typ 2), (Atle CCS)
Laddkontakt: CCS Combo (Typ 2) & CHAdeMO (Atle CCS &  
CHAdeMO)

Driftstemperatur: -25°C - +50°C

Kapslingsklass: IP55

Tålighet: IK10

Kommunikation backend OCPP 1.6

HMI pekskärm 7”

RFID: Ja

KOMMUNIKATION

Fordonsinterface: PLC GreemPhy (Atle CCS),  
Fordonsinterface: PLC GreemPhy & CAN (Atle CCS & CHAdeMO)

Kabellängd: 3,5m

Trådlös kommunikation: 4G via OCPP 1.6 (introduceras 2021)

Access & identifiering: RFID-läsare

INSTALLATIONSMILJÖ

Driftstemperatur: -25°C - +50°C

Lagringstemperatur: -25°C - +60°C

Relativ luftfuktighet: 10% - 95%

KONFIGURERING OCH TILLVAL

3P+N 400V (Europa) eller 3P 240V (Norge)

Stativ för montering på mark

Foliering av frontlucka för kundanpassat utseende

Med reservation för felskrivningar och förändringar i produktsortimentet.
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Designa din egen  
snabbladdare
Även om GAROs snabbladdare är snygga som de är, har du möjlighet att foliera 
dem med eget varumärke och design. Detta ger dig en förstklassig reklamplats 
som både stärker ditt varumärke och visar upp ditt bidrag till miljön.

Både Althea och Atle kan levereras från fabrik med kundanpassad design.  
För detta krävs att du beställer detta som tillval samt förser GARO med ett korrekt 
designunderlag. Althea ger dig dessutom möjlighet att ha ett eget välkomnande 
budskap tillsammans med ditt varumärke på pekskärmen när den står i viloläge. 
I framtiden kan pekskärmen komma att utvecklas med ytterligare funktioner som 
skapar möjligheter att använda den som kommunikationskanal.
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GAROs starka
service och support
GAROs snabbladdare erbjuder moderna fjärruppkopplingsalternativ för att underlätta 
service och support, med syfte att minimera behovet av fältbesök. För att de ska fungera 
optimalt och erbjuda hög tillgänglighet krävs regelbunden service. 

UTÖKAD SERVICENÄRVARO
GARO har satsat stort på att kunna förse dig med förstklassig service och snabb support 
var du än installerar din snabbladdare. För dig som vill ha en bekväm helhetslösning kan vi 
erbjuda attraktiva serviceavtal och andra tjänster, såsom driftsättning och fjärrövervakning 
med beredskap för fältinsats vid problem. Vi säkerställer att dina kunder alltid ska kunna 
ladda sin bil hos dig.
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Nordens ledande leverantör 
inom fordonsladdning
Efter 80 år i branschen har GARO byggt upp en stabilitet och kompetens som gör oss till en 
trygg och tillförlitlig leverantör. Sedan 2008 har vi utvecklat alla typer av elbilsladdning och 
levererat produkter till över 100 000 laddpunkter över hela Europa. Med egen kvalificerad 
produktutveckling och hög teknisk kunskap inom mjukvara och elektronik tillverkar vi våra egna 
kvalitetsprodukter. Det betyder också att vi alltid ser till att vår framtida teknikutveckling kommer 
gå att implementera i dagens GAROprodukter. En elbilsladdare från GARO är därför ett 
framtidssäkert val med pålitlig och kunnig support på nära håll. 



Vi är GARO.  
Vi är Futuresmart.
GARO Futuresmart står för innovation och produkter som utvecklas för framtiden. 
Produkter som säkerställer energibesparing, smartare styrning och som är enkla 
att använda. GARO Futuresmart kommer ständigt utvecklas genom nya produkter, 
utbildningspaket, certifieringar, hållbarhetslösningar, användarglädje, service, etc. 
Strävan är hela tiden att göra saker och ting enklare, bättre och smartare.  
För en tryggare och mer hållbar framtid.

• Innovation  
• Säkerhet  
• Energibesparing  

• Styrning  
• Modern design  
• Hållbarhet 

GARO FUTURESMART GARANTERAR: 

• Utbildning
• Service och support 

GARO AB, Södergatan 26, 335 33 GNOSJÖ, 0370 33 28 00, garo.se


