
JUICE
DIRECTOR 2

JUICE DIRECTOR 2 er en 

20 kW rask ladestasjon 

som gir deg all den

fleksibiliteten du trenger. 

Ved å plassere

omformeren utenfor

bilen kan du lade bilen 

med likestrøm når og

hvor som helst, og spare 

tid i prosessen. 

Bærbar 20 kW DC ladestasjon



JUICE DIRECTOR 2
Maksimal effekt på farten

Fungerer hvor som helst 
Med en IP54-klassifisering er JUICE
DIRECTOR 2 egnet for bruk utendørs,
noe som gjør den til en pålitelig allrounder.
Bruk den i din private garasje, showroom,
verksted, eller som en rask ladestasjon for 
ansatte på farten.
JUICE DIRECTOR 2 gir et uendelig utvalg
av muligheter. 

Uknuselig, høykvalitets håndverk.
CCS2-plugg

Mer er mer
Kan også utstyres med en 
22 kW vekselstrømkontakt 
på forespørsel. Garantert 
fleksibilitet.

Ingen installasjonskostnader
Bare koble til strømuttaket, plugg inn bilen og få lading med likestrøm 
med en gang: JUICE DIRECTOR 2 er klar etter bare noen få enkle trinn. 

Tekniske
spesifikasjoner

Dimensjoner Høyde: 1060 mm, Dybde: 370 mm, Bredde: 770 mm 

Vekt 70 kg

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

Strømuttaktilkobling CEE 32

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

Utgangsstrøm
vekselstrøm

22 kW, 400 V AC, 32 A 

Beskyttelsesklasse –
samsvar

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

Driftstemperatur -20 ºC til +45 ºC 

Styring OCPP 1.5 / 1.6, RFID-aktivering

Kommunikasjon Ethernet, GSM / GPRS / UMTS eller strømledning

Adaptere CCS2-kabel (IEC 62196-3), også med 
CHAdeMO-adapter på forespørsel (JEVS G105)  
og/eller Type-2-kontakt (IEC 62196)

Materiale – farge Robust hvitt 100 % metallhus – 
antrasitt husbeskyttelse, svart kabel 

Sikker lading 
Høye effektnivåer er ofte knyttet til større 
risiko. Ikke med JUICE.
 
RCD-enheten, overstrømsvernet og
overvåking av jordfeil i den valgfrie Type-2 
vekselstrømkontakten garanterer sikker lading. 

Kortslutningsvern, overstrømsvern,
overspennings- og underspenningsvern samt 
overvåking av jordfeil på utgangsterminalene 
for likestrøm beskytter deg mot alle tenkelige 
farer eller problemer. Det finnes ingen tryggere 
måte å lade med likestrøm når du er på farten.  

Ideell for kjøretøy med en liten 
innebygd strømomformer og for kjøretøy 
med bare 1- eller 2-fase vekselstrømlading.

Lad enda raskere

Støtdempende hjul beskytter
teknologien som brukes i JUICE
DIRECTOR 2, og sikrer ekstra
lang levetid.

Profesjonelle hjul

Håndtaket er montert i en 
ergonomisk utformet høyde
for å forhindre ryggsmerter.

Ergonomisk
riktig utforming

Din sikkerhet er vår prioritet.
Nødstoppbryter

CHAdeMO
Du kan legge til en 

CHAdeMO-adapter i
JUICE DIRECTOR 2

som tilleggsutstyr.

Tilleggsutstyr RFID
RFID-aktivering kan inkluderes 

på forespørsel. Beskytt 
JUICE DIRECTOR 2 mot uønskede 
„ladeparasitter“, eller skille mellom 

ansattes bruksrettigheter.

med JUICE DIRECTOR 2
s svært robuste hus, som gjør
den godt egnet for formålet.

Beskyttelse er garantert

Kan bli endret uten forvarsel. 



juice-technology 
.com

Robust
Robust hus med spesialdesignet 
husbeskyttelse for kompromissløs
bruk i all slags vær.

Ingen behov for dyr installasjon
Bare sett på plass, koble til og lade med
100 % bærbar likestrøm – ingen
behov for kompleks installasjon.

JUICE DIRECTOR 2
Miniatyr kraftpakke på hjul

Du finner mer informasjon og tilbehør her:
juice-technology.com/juice-director

Vellykket testing på et kontinuerlig grunnlag
Vi garanterer kompatibilitet med alle eksisterende
elektriske biler og alle nylanserte modeller utstyrt
med en CCS2 ladekontakt.


