
JUICE
DIRECTOR 2

O JUICE DIRECTOR 2

é uma estação de

carregamento de 20 kW 

com toda a flexibilidade

de que pode necessitar. 

Ao posicionar o inversor 

fora do veículo, pode

carregar o seu veículo 

com energia CC sempre 

que necessário e onde 

quer que esteja, poupando 

tempo no processo. 

Estação de carregamento CC portátil de 20 kW



JUICE DIRECTOR 2
Potência máxima com mobilidade

Funciona em qualquer lugar 
Com uma classificação IP54, o
JUICE DIRECTOR 2 é adequado para
utilização no exterior, o que o torna um
muito versátil e fiável. Utilize-o na sua
garagem privada, sala de exposições, oficina
ou como uma estação de carregamento
rápido para os seus colaboradores em viagem. 
O JUICE DIRECTOR 2 oferece um leque
infinito de possibilidades. 

Construção de alta
qualidade e inquebrável.

Ficha CCS2

Mais é melhor
Pode também ser equipado 
com uma tomada 22 kW CA a 
pedido. Flexibilidade garantida.

Sem custos de instalação
Basta ligá-lo à tomada, ligar ao seu veículo e carregar imediatamente 
com energia CC: O JUICE DIRECTOR 2 está pronto para funcionar
com apenas alguns passos fáceis. 

Especificações
técnicas

Dimensões Altura: 1060 mm, Profundidade: 370 mm,
Largura: 770 mm 

Peso 70 kg

Corrente de entrada 3 x 400 V CA (± 10 %) / 45 – 65 Hz / 32 A

Conexão para a
tomada de corrente

CEE 32

Potência de saída CC 20 kW, 170 – 940 V CC, max. 50 A 

Potência de saída CA 22 kW, 400 V CA, 32 A 

Classe de proteção –
conformidade

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

Temperatura de
funcionamento

-20 ºC a +45 ºC 

Gestão OCPP 1.5 / 1.6, ativação por RFID

Comunicação Ethernet, GSM / GPRS / UMTS ou linha de alimentação

Adaptadores Cabo CCS2 (IEC 62196-3), também com 
adaptador CHAdeMO a pedido (JEVS G105)  
e/ou uma tomada Tipo 2 (IEC 62196)

Material – cor Caixa robusta 100 % em metal branco, 
caixa de proteção antracite, cabo preto 

Carregamento sem riscos 
Os altos níveis de potência estão muitas
vezes ligados a maiores riscos. Isso não
acontece com o JUICE: 
O dispositivo de corrente residual (RCD), a
proteção contra sobreintensidades e a
monitorização de falta de ligação à terra na 
tomada CA opcional Tipo 2 garantem um 
carregamento sem riscos. 

Proteção contra curto-circuito, proteção
contra sobreintensidade, proteção contra 
sobretensão e subtensão, e monitorização de 
falta de ligação à terra nos terminais de saída 
CC protegem-no contra qualquer perigo ou 
problema concebível. Não existe uma forma 
mais segura de carregar com corrente CC 
quando está em movimento.

Ideal para veículos com um pequeno inversor 
de energia a bordo e para veículos com sistema 
de carregamento com apenas uma ou duas 
fases em CA.

Carregue ainda mais rapidamente

As rodas amortecedoras de choques
protegem a tecnologia utilizada no JUICE 
DIRECTOR 2, e garantem uma vida
útil particularmente longa.

Rodas profissionais

A pega está montada a uma 
altura concebida ergonomicamente
para evitar as dores nas costas.

Design ergonómico

A sua segurança é a 
nossa prioridade.

Interruptor de 
emergência

CHAdeMO
Pode adicionar um adaptador 

CHAdeMO ao JUICE
DIRECTOR 2 como um

extra opcional.

Opcional RFID
A ativação por RFID pode ser incluída a 

pedido. Proteja o seu JUICE DIRECTOR 2 
contra „parasitas de carregamento" 
indesejáveis, ou diferencie entre os

direitos de utilização dos colaboradores.

da caixa muito robusta do JUICE
DIRECTOR 2, que o torna 
absolutamente adequado

ao fim a que se destina.

Proteção garantida 
pela proteção 

Sujeito a alteração sem aviso prévio. 
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Robusto
Caixa robusta com proteção da caixa 
especialmente concebida para uma utilização
sem compromissos em todos os elementos.

Não é necessária uma instalação dispendiosa
Basta colocar em posição, ligar e carregar 
com alimentação CC 100 % portátil – sem
necessidade de uma instalação complexa.

JUICE DIRECTOR 2
Uma central elétrica
miniatura sobre rodas

Encontre aqui mais informações e acessórios:
juice-technology.com/juice-director

Testado com sucesso em serviço contínuo
Garantimos a compatibilidade com todos os carros
elétricos existentes e com todos os novos modelos
lançados equipados com um conector de
carregamento CCS2.


