
JUICE
DIRECTOR 2

JUICE DIRECTOR 2 is een 

20 kW snellader met alle 

flexibiliteit die u maar

nodig hebt. 

Door de omvormer buiten 

het voertuig te plaatsen, 

kunt u uw voertuig laden 

met (DC-) gelijkstroom waar

en wanneer dan ook, terwijl 

u nog tijd bespaart ook. 

Mobiele 20 kW DC-lader  



JUICE DIRECTOR 2
Maximaal vermogen mee

Werkt overal 
Met een IP54-beoordeling is JUICE
DIRECTOR 2 ook geschikt voor gebruik
buitenshuis, zodat het een betrouwbare
all-rounder is.
Gebruik hem in uw eigen garage,
showroom of werkplaats, of als een snelle
lader voor werknemers in de buitendienst. 
JUICE DIRECTOR 2 biedt een ongekend
aanbod aan mogelijkheden. 

Onbreekbaar,
hoogwaardig vakmanschap.

CCS2-stekker

Meer is meer
Kan op aanvraag ook worden 
voorzien van een 22 kW AC-contact. 
Gegarandeerde flexibiliteit.

Geen installatiekosten
Gewoon op het stopcontact aansluiten, de stekker in uw auto steken
en laden maar, direct met gelijkstroom: JUICE DIRECTOR 2 is klaar om 
te gaan in slechts een paar simpele stappen. 

Technische
specificaties

Afmetingen Hoogte: 1060 mm, Diepte: 370 mm, Breedte: 770 mm 

Gewicht 70 kg

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

Verbinding met
stopcontact

CEE 32

Uitgangsvermogen DC 20 kW, 170 – 940 V DC, max. 50 A 

Uitgangsvermogen AC 22 kW, 400 V AC, 32 A 

Veiligheidsglas –
conformiteit

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

Bedrijfstemperatuur -20 ºC tot +45 ºC 

Beheer OCPP 1.5 / 1.6, RFID-activering

Communicatie Ethernet, GSM / GPRS / UMTS of stroomkabel

Adapters CCS2-kabel (IEC 62196-3), ook met 
CHAdeMO-adapter op aanvraag (JEVS G105)  
en/of type 2-contact (IEC 62196)

Materiaal – kleur Robuuste witte 100 % metalen behuizing – 
bescherming behuizing antraciet, kabel zwart 

Risicoloos laden 
Hoge stroomsterktes gaan vaak gepaard met 
grotere risico’s. Niet bij JUICE. 

De aardlekbeveiliging, overspanningsbeveili-
ging en aardingstoringsbewaking in het
optionele type 2-stopcontact garanderen 
risicoloos laden. 

Beveiliging tegen kortsluiting en tegen over-
spanning, over- en ondervoltage, en aardings-
toringsbewaking bij de DC-uitgangsterminals 
beschermen u tegen elk denkbaar gevaar of 
probleem. Er is geen veiligere manier om te 
laden met gelijkstroom onderweg.  

Ideaal voor voertuigen met een kleine 
ingebouwde omvormer en voor voertuigen 
die alleen enkel- of tweefasig kunnen laden.

Zelfs nog sneller laden

Schokabsorberende wielen beschermen 
de technologie gebruikt in de JUICE
DIRECTOR 2, en garanderen een 
lange levensduur.

Professionele wielen

Het handvat heeft een speciaal 
ergonomisch ontworpen hoogte
ter voorkoming van rugpijn.

Ergonomisch ontwerp

Uw veiligheid is onze prioriteit.
Noodschakelaar

CHAdeMO
U kunt de JUICE

DIRECTOR 2 uitbreiden
met de CHAdeMO-adapter

als optionele extra.

Optionele RFID
RFID-activering is leverbaar 
op aanvraag. Bescherm uw 

JUICE DIRECTOR 2 tegen ongewenste 
„meeladers“, of maak onderscheid tussen 

gebruiksrechten voor werknemers.

door de uiterst robuuste behuizing van
de JUICE DIRECTOR 2, dus helemaal

uitgerust voor het werk.

Bescherming gegarandeerd

Kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. 



juice-technology 
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Robuust
Robuuste behuizing met speciaal ontworpen
bescherming voor compromisloos gebruik
onder alle omstandigheden.

Geen dure installatie nodig
Gewoon plaatsen, stekker insteken en laden
met 100 % mobiele gelijkstroom – geen
ingewikkelde installatie nodig.

JUICE DIRECTOR 2
Miniatuur krachtpatser op wielen

Meer informatie en accessoires vindt u hier:
juice-technology.com/juice-director

Op continue basis succesvol getest
We garanderen compatibiliteit met alle bestaande
elektrische auto’s en elk nieuw gelanceerd model
voorzien van een CCS2-laadcontact.


