
JUICE
DIRECTOR 2

JUICE DIRECTOR 2 är en 

20 kW snabbladdnings-

station som ger dig all den 

flexibilitet du behöver. 

Tack vare att växelriktaren 

är placerad utanför fordonet 

kan du spara tid genom att 

ladda med likström när och 

var som helst. 

Bärbar 20 kW DC-laddningsstation



JUICE DIRECTOR 2
Maximal effekt när du är på språng

Fungerar överallt 
Med IP54-klassning är JUICE DIRECTOR 2 
lämplig för utomhusbruk och en tillförlitlig 
allroundlösning.
Använd den i ditt privata garage,
i visningshallen eller i verkstaden, eller som
en snabbladdningsstation på gatan för
anställda. JUICE DIRECTOR 2 erbjuder
oändliga möjligheter. 

Okrossbar och tillverkad med
förstklassig hantverksskicklighet.

CCS2-kontakt

Kan även förses med 
ett 22 kW AC-uttag på begäran. 
Garanterad flexibilitet.

Inga installationskostnader
Du behöver bara ansluta den till eluttaget och bilen så kan du börja 
ladda med likström på en gång: JUICE DIRECTOR 2 är redo att
användas efter några få enkla steg. 

Tekniska
specifikationer

Dimensioner Höjd: 1060 mm, Djup: 370 mm, Bredd: 770 mm 

Vikt 70 kg

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

Anslutning till eluttag CEE 32

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

Uteffekt, AC 22 kW, 400 V AC, 32 A 

Skyddsklass –
överensstämmelse

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

Drifttemperatur -20 ºC till +45 ºC 

Hantering OCPP 1.5 / 1.6, RFID-aktivering

Kommunikation Ethernet, GSM / GPRS / UMTS eller elledning

Adaptrar CCS2-kabel (IEC 62196-3), även med 
CHAdeMO-adapter på begäran (JEVS G105)  
och/eller typ 2-uttag (IEC 62196)

Material – färg Tåligt, vitt hölje av 100 % metall – 
antracitskydd för höljet, svart kabel 

Riskfri laddning 
Höga effektnivåer medför ofta större risker. 
Inte med JUICE. 

Jordfelsbrytaren, överströmsskyddet och
jordfelsövervakningen i typ 2-uttaget (AC, 
tillval) garanterar riskfri laddning. 

Kortslutningsskydd, överströmsskydd,
över- och underspänningsskydd och
jordfelsövervakning vid DC-utgångarna
skyddar dig mot alla tänkbara faror och
problem. Det finns inget säkrare sätt att
ladda med likström när du är på språng.  

Idealisk för fordon med en liten inbyggd
växelriktare och för fordon som bara klarar
en- eller tvåfasladdning med växelström.

Ladda ännu snabbare

Stötdämpande hjul skyddar tekniken
som används i JUICE DIRECTOR 2
och säkerställer en lång livslängd.

Professionella hjul

Handtaget är placerat på en 
ergonomisk höjd för att 
undvika ryggbesvär.

Ergonomisk design

Vi sätter din säkerhet
i första rummet.

Nödbrytare

Du kan lägga till en 
ChAdeMO-adapter till JUICE 

DIRECTOR 2 som tillval.

RFID-aktivering kan inkluderas på
begäran. Skydda din JUICE DIRECTOR 2 

mot oönskade „laddningsparasiter”, eller ge 
anställda särskilda användningsrättigheter.

JUICE DIRECTOR 2 är riktigt
ändamålsenligt tack vare det

mycket robusta höljet som
ger ett utmärkt skydd.

ALLTID SKYDDAD

Kan ändras utan föregående meddelande. 

Ju mer, desto bättre

CHAdeMO

Tillval RFID



juice-technology 
.com

Tålig
Tåligt hölje med specialdesignat skydd för
kompromisslös användning i alla förhållanden.

Inget behov av dyr installation
Sätt den bara på plats, anslut och ladda med
100 % bärbar likström – inget behov av
komplicerad installation.

JUICE DIRECTOR 2
Ett litet kraftverk på hjul

Du hittar mer information och tillbehör här:
juice-technology.com/juice-director

Testas kontinuerligt med utmärkt resultat
Vi garanterar kompatibilitet med alla befintliga
elbilar och alla nylanserade modeller som har
en CCS2-laddningskontakt.


