
JUICE
DIRECTOR 2

JUICE DIRECTOR 2 er en 

20 kW hurtig ladestation, 

som tilbyder al den

fleksibilitet, du har brug for. 

Ved at placere inverteren 

uden for bilen kan du

oplade din bil med 

jævnstrøm når som helst 

og hvor som helst, og 

samtidig sparer du tid

i processen. 

Bærbar 20 kW DC ladestation 



JUICE DIRECTOR 2
Maksimal effekt på farten

Fungerer overalt 
Med en IP54-klassificering er JUICE
DIRECTOR 2 velegnet til udendørs brug,
hvilket gør den til en pålidelig allrounder.
Brug den i din private garage,
et showroom, på værkstedet eller som en
fast ladestation til medarbejdere på farten. 
JUICE DIRECTOR 2 tilbyder en uendelig
række muligheder. 

Kraftigt håndværk i høj kvalitet.
CCS2-stik

Mere er mere
Kan også udstyres 
med et 22 kW vekselstrømstik
på forespørgsel. Garanteret 
fleksibilitet.

Ingen installationsomkostninger
Du skal blot slutte til stikkontakten og til bilen, så opnår du 
jævnstrømsopladning med det samme: JUICE DIRECTOR 2 er
klar efter bare et par enkle trin. 

Tekniske
specifikationer

Mål Højde: 1060 mm, Dybde: 370 mm, Bredde: 770 mm 

Vægt 70 kg

Indgangsstrøm 3 x 400 V AC (± 10 %) / 45 – 65 Hz / 32 A

Stikkontakt CEE 32

Udgangseffekt DC 20 kW, 170 – 940 V DC, maks. 50 A 

Udgangseffekt AC 22 kW, 400 V AC, 32 A 

Beskyttelsesklasse –
overensstemmelse

IP54 – EN 61851-23 / DIN 70121: ISO 15118
Kombination 2, CHAdeMO 0.9.1

Driftstemperatur -20 ºC til +45 ºC 

Administration OCPP 1.5 / 1.6, RFID-aktivering

Kommunikation Ethernet, GSM / GPRS / UMTS eller strømledning

Adaptere CCS2-kabel (IEC 62196-3), også med 
CHAdeMO-adapter på forespørgsel (JEV G105)  
og/eller Type-2-stik (IEC 62196)

Materiale – farve Robust hvidt 100 % metalkabinet – 
antracit kabinetbeskyttelse, sort kabel 

Risikofri opladning 
Høje effektniveauer er ofte forbundet med 
større risici. Men ikke med JUICE. 

RCD-enheden, overstrømsbeskyttelse og
jordfejlsovervågning i det valgfri Type-2
AC-stik garanterer risikofri opladning. 

Kortslutningsbeskyttelse, overstrømsbes-
kyttelse, overspændings- og underspæn-
dingsbeskyttelse og jordfejlsovervågning ved 
DC-udgangsterminalerne beskytter dig mod 
enhver tænkelig fare eller problem. Der er 
ingen sikrere måde at oplade med jævnstrøm, 
når du er på farten. 

Ideel til køretøjer med en lille 
indbygget effektomformer og til køretøjer 
med kun en- eller tofaset AC-opladning.

Oplad endnu hurtigere

Stødabsorberende hjul beskytter 
teknologien, som anvendes i JUICE
DIRECTOR 2, og sikrer en særlig 
lang levetid.

Professionelle hjul

Håndtaget er monteret i en 
ergonomisk designet højde for
at forhindre rygsmerter.

Ergonomisk design

Din sikkerhed er vores prioritet.
Nødafbryder

CHAdeMO
Du kan tilføje en CHAdeMO-

adapter til JUICE DIRECTOR 2 
som ekstraudstyr.

Ekstraudstyr RFID
RFID-aktivering kan inkluderes på forespørgsel. 
Beskyt din JUICE DIRECTOR 2 mod uønskede

„ladeparasitter", eller hav forskellige brugsrettigheder 
for forskellige medarbejdere.

af JUICE DIRECTOR 2‘s yderst
robuste kabinetbeskyttelse, så
den er helt egnet til formålet.

Beskyttelse garanteret

Med forbehold for ændringer uden forudgående varsel. 



juice-technology 
.com

Robust
Robust kabinet med specielt designet
kabinetbeskyttelse for kompromisløs
anvendelse i alle elementer.

Ingen grund til dyr installation
Bare placer den, hvor du skal bruge den, tilslut
den, og lad op med 100 % bærbar jævnstrøm - 
intet behov for kompleks installation.

JUICE DIRECTOR 2
Minikraftværk på hjul

Find mere information og tilbehør her:
juice-technology.com/juice-director

Testes løbende med succes
Vi garanterer kompatibilitet med alle eksisterende 
elbiler og hver nyligt lanceret model udstyret med 
et CCS2-opladningsstik.


