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Täydellinen 
latausasema 
taloyhtiöille
Minimalistisella muotoilullaan ja tehokkaalla ohjelmistollaan 

GARO Entity Pro on ihanteellinen ratkaisu taloyhtiöllesi.

Se tukee sekä yksivaiheista että kolmivaiheista latausta ja 

voi ladata kaikkia ajoneuvoja.  Voitte auttaa luomaan asuk-

kaiden arjesta hieman helpompaa samalla, kun olette osa 

vihreää siirtymää.

SKAALAUTUVA KASVAVIEN TARPEIDEN MUKAAN

Ennustaminen, kuinka monta latausasemaa tarvitaan kat-

tamaan kiinteistöosakeyhtiön tulevaisuuden tarpeet, voi  

osoittautua vaikeaksi.

GARO Entity Pro on skaalattavissa ylöspäin tarpeiden kas-

vaessa. Aloittamalla yksinkertaisesti pienemmällä määrällä 

latausasemia ja sitten, kun useampi rakennuksessa oleva 

ihminen valitsee ajaa sähköllä, voi järjestelmää skaalata 

helposti ja itsenäisesti. Sähköasentajan on asennettava 

ensimmäiset latausasemat ja loput on helppo yhdistää 

myöhemmin. Älykästä ja kustannustehokasta.







Tulevaisuutta 
kestävä valinta 
kiinteistöön 
GARO Entityn tulevaisuudenkestävä tekniikka, houkutteleva 

muotoilu ja älykkäät ominaisuudet saavat meidät vakuuttu-

neiksi siitä, että tämä latausasema on varustettu vastaamaan 

tulevaisuuden vaatimuksiin. Ohjelmisto tarjoaa tuen toimin- 

noille, kuten sujuva tunnistautuminen ja veloitus.

KÄTISYYS VAIHDETTAVISSA

GARO Entity Prossa on siirrettävä pistorasia, jotta 

lataaminen on käyttäjille helpompaa. Sen lisäksi, että käyt-

täjät voivat ladata ajoneuvoa sujuvimmalta ja kätevimmältä 

puolelta, siirrettävä pistorasia helpottaa myös latausase-

man sijoittamista, koska se tarjoaa enemmän joustavuutta 

latausaseman kiinnittämisessä ja asennuksessa.

SOVELLUS TÄYNNÄ MAHDOLLISUUKSIA 

Jaa kustannukset asukkaiden kesken reilusti GARO Connect 

-sovelluksen avulla. Saavuta ajoneuvosi täysi latauksenhal-

linta käytännöllisillä toiminnoilla, kuten latausaseman monito- 

rointi, lataustiedot veloitusta varten ja käyttäjien hallinta. 

AVOIMELLA LIITTYMÄLLÄ VALINNAN VAPAUTTA

Me GAROlla uskomme vahvasti siihen, ettei asiakkaidemme 

vaihtoehtoja ja mieltymyksiä rajoiteta. Entity-latausasemien 

avoimen käyttöliittymän ansiosta kiinteistön omistajana et ole 

koskaan sidottu yhteen palveluntarjoajaan, joten voit vapaasti 

käyttää haluamaasi palveluntarjoajaa.



Parasta siellä, 
missä sillä on  
eniten merkitystä 
Teemme kovasti töitä ollaksemme roolimalli sähköautojen 

latauksessa ja ennen kaikkea ollaksemme parhaita, kun 

kyseessä on turvallisuus. Luonnollisesti tämä tarkoittaa, että 

GARO Entity Pro on turvallinen käyttäjille, heidän autoilleen 

ja kiinteistöllesi. 

KUORMANTASAUS

Kuten muutkin latausasemamme, GARO Entity Pro on riit-

tävän älykäs varmistamaan, että kiinteistösi kuormitus ei ylitä 

rajoja. Latausaseman tarjoama kuormantasaus tarkoittaa, 

että latausteho on sovitettu taloyhtiösi ajankohtaiseen  

sähkönkulutukseen. Eli kiinteistön omistajana sinun ei tarvitse 

huolehtia pääsulakkeen laukeamisesta. 

VAIHEENTASAUS

Eikä tässä vielä ole kaikki, sillä GARO Entity Pro tukee 

myös vaiheentasausta, joka vie sekä turvallisuuden että 

lataustehokkuuden uudelle tasolle. Vaiheentasaus tarkoittaa, 

että sähkö sähkökeskuksestasi jakautuu tasaisemmin, mikä 

varmistaa entistä tasapainoisemman latauksen. Kun teho 

ei riitä kolmivaiheiseen lataukseen, latauspiste siirtyy 

automaattisesti yksivaiheiseen lataukseen käyttämällä sitä 

vaihetta, jolla on eniten varaa.  

Turvallisuutta ja älykkyyttä parhaimmillaan.
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