
JUICE
DIRECTOR 2

JUICE DIRECTOR 2 on

20 kW:n pikalatausasema, 

joka tarjoaa tarvitsemaasi 

joustavuutta. 

Kun sijoitat invertterin

auton ulkopuolelle, voit 

ladata autoa tasavirralla 

milloin ja missä tahansa,

ja säästät samalla aikaa. 

Kannettava 20 kW DC latausasema



JUICE DIRECTOR 2
Maksimaalisesti virtaa nopeasti

Toimii kaikkialla 
IP54-luokiteltu JUICE DIRECTOR 2 soveltuu 
ulkokäyttöön, joten se on luotettava laite 
kaikkialle.
Voit käyttää sitä omassa autotallissasi,
näyttelytilassasi, korjaamossasi tai nopeana
 latausasemana työntekijöillesi tien päällä. 
JUICE DIRECTOR 2 tarjoaa loputtomasti 
mahdollisuuksia. 

Särkymätön, korkealaatuisesti
valmistettu.

CCS2-pistoke

Enemmän on enemmän
Voidaan pyynnöstä varustaa myös 
22 kW:n AC-pistorasialla. 
Taattua joustavuutta.

Ei asennuskuluja.
Yhdistä vain pistorasiaan, kytke autoosi ja lataus DC-virralla alkaa
saman tien: JUICE DIRECTOR 2 on käyttövalmis muutaman helpon 
vaiheen jälkeen. 

Tekniset
tiedot

Mitat Korkeus: 1060 mm, Syvyys: 370 mm, Leveys: 770 mm 

Paino 70 kg

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

Pistorasian liitäntä CEE 32

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

Antoteho AC 22 kW, 400 V AC, 32 A 

Suojausluokka –
vaatimustenmukaisuus

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

Käyttölämpötila -20 ºC – +45 ºC 

Hallinta OCPP 1.5 / 1.6, RFID-aktivointi

Tiedonsiirto Ethernet, GSM / GPRS / UMTS tai voimajohto

Sovittimet CCS2-kaapeli (IEC 62196-3), 
CHAdeMO-sovitin saatavilla pyynnöstä (JEVS 
G105) ja/tai tyypin 2 pistorasia (IEC 62196)

Materiaali – väri Kestävä, valkoinen 100 % metallikotelo –
suojakotelo antrasiittia, musta kaapeli 

Riskitöntä lataamista 
Korkeat tehotasot liittyvät usein suurempiin 
riskeihin. Mutta ei JUICE-laitteiden kohdalla. 

RCD-laite, ylivirtasuojaus ja maavian seuranta 
valinnaisessa tyypin 2 AC-pistorasiassa
takaavat, että lataaminen on riskitöntä. 

Oikosulkusuojaus, ylivirtasuojaus, yli- ja
alijännitesuojaus sekä maavian seuranta 
DC-lähdön liittimissä suojaavat sinua kaikilta 
ajateltavissa olevilta vaaroilta tai ongelmilta.
Ei ole turvallisempaa tapaa ladata DC-virralla, 
kun olet liikkeellä. 

Ihanteellinen ajoneuvoihin, joissa on pieni 
virtainvertteri ja ajoneuvoihin, joissa on vain 
yksi- tai kaksivaiheinen AC-lataus.

Lataa entistäkin nopeammin

Iskunvaimentavat pyörät suojaavat 
JUICE DIRECTOR 2-laitteessa käytettyä
teknologiaa, ja takaavat erityisen 
pitkän käyttöiän.

Ammattilaistason pyörät

Kahva on asennettu 
ergonomiseksi suunnitellulle
korkeudelle selkäkivun
ehkäisemiseksi.

Ergonominen muotoilu

Turvallisuutesi on meille tärkeää.
Hätäkytkin

CHAdeMO
Voit lisätä CHAdeMO-

sovittimen JUICE
DIRECTOR 2-laitteeseen 

lisävarusteena.

Lisävarusteena RFID
RFID-aktivointi voidaan sisällyttää 

pyynnöstä. Suojaa JUICE DIRECTOR 2-
laite ei-toivotuilta „siipeileviltä lataajilta” 

tai erottele käyttö työntekijöiden 
käyttöoikeuksien mukaan.

JUICE DIRECTOR 2-laitteen 
erittäin vankan ja käyttötarkoitukseen
sopivan kotelon suojauksen ansiosta.

Suojaus taattu

Voidaan muuttaa ilman edeltävää ilmoitusta. 



juice-technology 
.com

Kestävä
Lujatekoinen kotelo ja erityisesti 
suunniteltu kotelon suojus mahdollistaa
käytön kaikissa olosuhteissa.

Ei tarvetta kalliisiin asennuksiin
Laita vain paikalleen, liitä ja lataa
100 % kannettavalla DC-virralla –
ei monimutkaista asentamista.

JUICE DIRECTOR 2
Pienoisvoimanlähde pyörillä

Lisätietoja ja lisävarusteet löydät osoitteesta:
juice-technology.com/juice-director

Testattu toimivaksi jatkuvassa käytössä
Takaamme yhteensopivuuden kaikkien olemassa
olevien autojen ja jokaisen uuden, julkaistun mallin
kanssa, joissa on CCS2 latausliitin.


