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med GARO Futuresmart™

RETTFERDIG

GARO ladebokser med G-Cloud
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Når du vil ha full kontroll 
over alle kostnader

I tråd med det økende behovet for lading av elbiler i borettslag og på 

arbeidsplasser, bør det stilles høye krav til produktene og tjenestene 

man velger å installere. For å få en smart, trygg og bærekraftig løsning 

for fremtiden, bør du investere i ladebokser som kan måle individuelt 

energiforbruk på sluttbrukerne. Først da vil du kunne foreta en rettferdig 

betaling gjennom en spesifisert tilleggsavgift.

MÅLERINNSAMLINGSTJENESTE

Med GARO-ladebokser koblet opp mot G-Cloud får du en høykvalitets 

ladeløsning med en enhetlig målesamlingstjeneste som kan deles ned til 

enhver bruker, lader og periode. Dette er noe som vil øke verdien for både 

borettslaget og arbeidsplassen. Systemet er veldig fleksibelt og kan utvides 

eller begrenses både når det gjelder antall ladere og brukere (RFID-brikker).
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Enkel, smart og sikker lading
GARO ladebokser tilbyr smart, sikker og effektiv lading av elbiler/hybridbiler i borettslag og 

på arbeidsplasser. GARO ladebokser er spesialutviklet for å takle vårt nordiske klima og 

oppfyller alle relevante krav og normer.
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FLOTT DESIGN

Flott design som passer både innendørs og 

utendørs, i garasjeanlegg, carport, borettslag 

eller arbeidsplassen.  

Størrelse: B=205mm, H=422mm, D=124mm.

BRUKERVENNLIG 

Enkel ladeprosedyre med innebygd 

beskyttelse for personlig og elektrisk 

sikkerhet.

ALLE TYPER ELEKTRISKE BILER

Kan lade alle typer elbiler og hybridbiler, 

opp til 32 Amp.

EN ELLER MANGE

Kan installeres i grupper med maksimalt 32 

ladebokser pr. gruppe.

 

ENKEL KOMMUNIKASJON

Bare 1 kommunikasjonsmodul er nødvendig 

for tilkobling av opptil 32 ladebokser til eien-

dommens nettverk. Administreres enkelt med 

en smarttelefon, nettbrett eller PC.

Futuresmart ladeboks
RFID-BRIKKE 

RFID leser begrenser brukertilgangen, og 

eliminerer uønsket lading av uvedkommende.

LASTBALANSERING 

Klargjort for dynamisk lastbalansering som 

justeres etter maks tilgjengelig effekt, slik at 

hovedsikring ikke blir overbelastet.

DC FEILBESKYTTELSE

Utstyrt med DC-vern, som detekterer og kobler 

fra ved DC feilstrømmer på 6mA eller høyere.

PÅ VEGG ELLER FRITTSTÅENDE STOLPE

GARO ladebokser monteres enkelt enten på 

veggen eller på frittstående stolper.



6

GARO Ladebokser i system overbelaster 
aldri hovedsikringen!
Garo sitt ladesystem kommuniserer med en forutstående RS485 modbusmåler plassert i 

sikringsfordelingen, slik at man i sanntid har full oversikt over strømforbruket til alle bilene. 

Ved å definere hovedsikringens grenseverdier i menysystemet, tilpasser hele ladesystemet 

seg tilgjengelig efekt, som igjen gjør at man slipper å måtte øke abonnementet og medfølgende 

dyrere årstariff. 

Ladingen balanseres i området 6-32A avhengig av infrastruktur, innstillinger og hvor mange 

biler som lader samtidig.

Når flere GARO-ladebokser er tilkoblet den samme sikringsfordelingen er ladeboksen som har 

innmontert WIFI-kort, og som er tilknyttet RS485 energimåleren, definert som ”Master”. 

De andre ladeboksene blir ”slaver” basert på programmerte grenseverdier og kommunikasjon

via bus-kabel mellom ladeboksene.

RS485

L1-L2-L3+N+PE/ L1-L2-L3+PE

L1
+N

+P
E

L2
+N

+P
E

L3
+N

+P
E

LAN internett

Master

Hvilken som helst ladeboks kan være Master 
i en rekke med ladebokser. Den ladeboksen 
med innmontert WIFI kort er Master.



En av Nordens ledende 
leverandører av lading 
av elbiler
Etter 80 år i bransjen har GARO bygget opp en stabilitet og 

kompetanse som gjør oss til en pålitelig leverandør av alle 

typer lading av elbiler. Med vår egen kvalifiserte produktut-

vikling og høye tekniske kunnskaper innen programvare og 

elektronikk, produserer vi våre egne kvalitetsprodukter. 

Dette betyr at vi alltid sørger for at vår fremtidige tekno-

logiutvikling blir implementert i dagens GARO-produkter. 

En ladeboks fra GARO er derfor et fremtidssikkert valg med 

pålitelig og kunnskapsrik lokal support.
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G-Cloud forenkler bruken for både 
administrator og sluttbrukere.

G-Cloud er GAROs egen webbaserte måleinnsamlingstjeneste som vi utvikler, 

oppdaterer og yter teknisk support på. 

Tjenesten gir deg full oversikt over energiforbruk, RFID-adgangskontroll, forbruksstatistikk, 

rapporter og betalingsdokumenter for brukerne av GARO ladesystem.

INDIVIDUELL FORBRUKSSTATISTIKK

Hver sluttbruker mottar en RFID-brikke som gir tilgang til ladeboksene som er montert i 

ladeanlegget. Den samme brukeren (betaleren) kan ha flere RFID-brikker knyttet til 

ladeanlegget, for eksempel familie eller en avdeling i bedriften. Du kan logge deg på 

G-Cloud på to måter, enten som sluttbruker eller administrator. For sluttbrukeren gis det 

tilgang til statistikk om strømforbruk for sin egen elbil, så vel som muligheten til å 

administrere RFID-brikkene sine.

VERDIFULL ENERGIOVERVÅKING

For administrator (eier) danner måleverdiene i G-Cloud et detaljert grunnlag 

for å kunne fordele kostnaden mellom de individuelle brukere. 

I tillegg vil energiovervåkingen på hver lader, bruker og perioder gi verdifulle 

data for evaluering av utnyttelsesgrad og plassering av ladeboksene.
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G-Cloud måler energiforbruket linket til hvert enkelt 
RFID-brikke uavhengig av hvilken ladeboks man kobler 
seg til i ladeanlegget. Månedlig forbruk avregnes basert på 
den individuelle sluttbrukers forbruk.
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Enkelt og oversiktlig
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ENKELT OG OVERSIKTLIG

Den økende etterspørselen etter ladestasjoner i 

borettslag og på arbeidsplasser gjør det viktig i å 

investere i et system som gir deg full kontroll over 

det individuelle forbruket pr bruker, istedenfor en 

fast sats fordelt likt på alle brukere uavhengig av 

batteristørrelse og behov.

G-Cloud måler energiforbruket linket til hvert enkelt 

RFID-brikke uavhengig av hvilken ladeboks man ko-

bler seg til i ladeanlegget. Månedlig forbruk avregnes 

basert på den individuelle sluttbrukers bruk.

Vil du vite mer om GARO ladebokser og  G-Cloud  
kontakt GARO direkte på tel 32 89 64 50 eller send e-post   
til garo@garo.no. Du finner også mer informasjon på våre 
hjemmesider www.garo.no



Vi er GARO  
Vi er Futuresmart
GARO Futuresmart står for innovasjon og utvikling av fremtidsrettede produkter.  

Produkter som sikrer energisparing, smartere kontroll og som er enkle å bruke.  

GARO Futuresmart vil kontinuerlig utvikle seg gjennom nye produkter, 

opplæring, sertifiseringer, bærekraftige løsninger, brukertilfredshet, 

service osv. Målet er alltid å gjøre ting enklere, bedre og smartere, for en tryggere 

og mer bærekraftig fremtid.

GARO AS, Sankt Hallvards vei 3, 3414 LIERSTRANDA, T: 32 89 64 50 www.garo.no


