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Unika Lösningar Oändliga Möjligheter



KEBA P30 
Om vår unika lösning
• Altero har flera års erfarenhet att ansluta 
ström till bilar. Nu utökar vi vårt sortiment med 
Laddstationer. Kebas laddare uppfyller den 
långa listan vi har på funktioner och kvalitet.

• Keba P30 finns i en mängd varianter.
Altero hjälper er att hitta en lösning för att 
täcka nuvarande och kommande behov.

• Altero kan också erbjuda en helt ny pelare 
med inbyggda jordfelsbrytare som går att 
återställa med en knapptryckning. 
Dessutom är den byggd för att installationen 
ska gå snabbare och säkrare men även för att 
underlätta eventuellt kommande servicebehov.

Spec KEBA P30
• Justerbar effekt 3.7 - 22kW 
• Mode 3 uttag passar Typ1 & Typ2 Kontakt

• OCCP 1.6
• RFID - Taggläsare

• DC-Jordfelsbrytare
• Inbyggd Lastbalansering mellan stolpar

• Låg Förbrukning
Ej aktiverad: 2 W
Inkopplad: 3 W
Laddar: 5.5 W

   
• Godkända för Klimatklivet
Fråga våra experter för tips och råd

has.to.be Energized 
• be.Energised Monitoring är en unik lösning 
som tillsammans med Kebas laddare utgör 
en fantastisk ingång till din Laddstation med 
möjligheter att kunna sälja el eller använda 
för eget internt bruk.

• Sälj laddmöjligheter via en av Europas 
största portaler. 

• Välj vem som ska betala för att ladda.

• Om ni har färre än 10 laddare bjuder Altero 
på tjänsten be.Energised Monitoring

• be.Energised Monitoring är en tjänst som 
inte har några löpande fasta kostnader. 
Det enda du betalar är 10% av eventuell 
elförsäljning via deras betalsystem.
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Frihet att Välja Tjänster



Helhetslösning
Altero KEBA Laddstation 

Laddstationen finns i flera varianter för att passa 
era behov. Exempelvis RFID, nyckelbrytare eller   
fast ansluten laddkabel.
Dessutom finns flera kommunikationsvägar. 

Trygghet
Alteros helhetslösning är utvecklad för att 
delarna skall passa perfekt ihop, det gör oss 
säkra på funktion och kvalitet.

Gränssnitt 
Altero levererar en komplett lösning tillsammans 
med Has To Be.
Detta är valfritt, men det finns flera fördelar, 
exempelvis att kunna göra en gästparkering för 
betalande gäster. Via online-gränssnittet kan du 
hantera förbrukning, fakturering och betalning.
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Vår Expertis 

Med vår expertis och erfarenhet kan Altero 
hjälpa dig med din anläggning stor som liten 
och ta fram rätt produkter för dina behov.

Effektbegränsning
Altero har ett utbud av specialprodukter.
Med dessa kan man exempelvis begränsa effekt- 
uttaget när säkringen i fastigheten används som 
mest. 
Därför kan du behålla en lägre säkringstorlek, 
och på så vis spara pengar.

Montering 
Vi har olika monteringsanordningar både för 
stolpe och vägg. Dessa är utrustade med allt 
som behövs för att göra montörens jobb snabbt 
och enkelt. 
Ett exempel är våra pelare med inbyggd 
återställning av jordfelsbryare.



RFID-Läsare

Typ2-Uttag

Dold Display

Inbyggda Jordfelsbrytare 
Återställningsbara

Enkel Åtkomst
för Service

Plintar för att kunna 
”sy” installationen
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Ett Komplett Paket



Flödesdiagram
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Ethernet Kommunikation &
Automatisk Lastbalansering
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