
JUICE
ULTRA

JUICE ULTRA er en 
universel, fremtidssikret 
DC-ladestation til
semi-offentlige og
offentlige ladefaciliteter.

Den er kompatibel med
stik af CHAdeMO-typen
og CCS2-typen. JUICE
ULTRAs design tillader
modulær opgradering på
op til 300 kW ladestyrke.

Hurtigladestation til e-biler



JUICE ULTRA
Absolut kraft, der hvor du har brug for det

Kabinettet i metal er vejrbestandigt,
kan modstå hærværk og beskytter
teknikken indeni.

Robust

via 15" display i høj opløsning.
Nem at bruge

Tillader alle standardbetalingsmåder,
og selvfølgelig også kreditkort.

Hurtig betaling

Din sikkerhed er vores
første prioritet.

Nødafbryder

Spar penge
JUICE ULTRAs pålidelige drift, nemme
installation og minimale vedligeholdelse gør 
den til en imponerende vinder. Den reducerer 
løbende omkostninger og beviser, at jævnstrøm-
sopladere ikke behøver at være dyrere.
Du ville ikke forvente mindre af JUICE ...

Fleksible, men alligevel ekstremt robuste kabler.
En god følelse

Tidløst design
JUICE ULTRA giver elegance til enhver
parkeringsplads. Alt på ét sted, i et slank
kabinet, der ser flot ud.

Tekniske
specifikationer

Mål Højde: 2185 mm, Dybde: 663/854 mm,
Bredde: 398/732 mm (fra 3 ensrettere)

Indgangsstrøm 3x 400 V (+/- 10 %)/50 Hz (+/- 5 %) eller
3x 480 V (± 10 %) / 60 Hz (± 5 %)

AC indgangsstrøm og 
udgangseffekt (fra nettet)

117 A, 80 kW ved 75 kW DC opladningseffekt
233 A, 160 kW ved 150 kW DC opladningseffekt 
352 A, 240 kW ved 225 kW DC opladningseffekt 
466 A, 320 kW ved 300 kW DC opladningseffekt 

Beskyttelsesklasse –
overensstemmelse

IP54 – EN 61851-23/DIN 70121; ISO 15118

Driftstemperatur -30 ºC til +55 ºC

Udgangsspænding 150 V – 1000 V

Udgangseffekt 75 kW (1 ensretter), maks. 500 A  
150 kW (2 ensrettere), maks. 500 A  
225 kW (3 ensrettere), maks. 500 A  
300 kW (4 ensrettere), maks. 500 A

RFID-system ISO/IEC 14443A/B, ISO/IEC 15693 

Kommunikation GSM/CDMA, T-Ethernet, OCPP 1.6

Adaptere CCS2-kabel (IEC 62196), også med CCS1-kabel 
og/eller med Type-2-stik og/eller CHAdeMO-
-adapter efter anmodning 

Materiale – farve Robust kabinet i 100 % metal – antracit, 
sort kabel 

Godt at vide
Endnu mere strøm? Intet problem:
Vi har et endnu større kabinet til endnu mere 
luksus: JUICE ULTRA large.

Dette modulære design kan også udstyres med 
op til fire ensrettere (75 kW udgangseffekt pr. 
ensretter).

Med fire pladser tilbyder JUICE ULTRA large
en ultrakraftig ladekraft på 300 kW.

Med forbehold for ændringer uden forudgående varsel. 

RCD'en udløses effektivt og pålideligt
ved den angivne grænseværdi,

hvilket sikrer maksimal sikkerhed.

Integreret 
jævnstrømsdetektering

De versioner, der tilbyder 75 kW
og 150 kW ladestrøm bruger 
det samme kabinet, så du har 

fleksibilitet til at opgradere,
hvis det bliver nødvendigt.

Fås også som ekstraudstyr med
22 kW vekselstrømsstik, kabel

eller CHAdeMO-stik.

Kraftigt håndværk i høj kvalitet.
CCS2-stik

Kølede kabler for maksimal effekt til 
opladning ved 150 kW eller højere.

Kabler af CCS-type

Individuelt design

Mere er mere
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JUICE ULTRA
Hurtigladestation til
offentlige ladefaciliteter

Modulært design
Ladestationen fungerer med alt fra 1 (75 kW) til 4 
(300 kW) ensrettere takket være plug-in-systemet.

Lynhurtig installation
Sortiment af standardiserede forankringssystemer 
og præfabrikerede fundamenter, integreret
nivellering og robuste hurtigstik.

Find mere information og tilbehør her:
juice-technology.com/juice-ultra

Testes løbende med succes
Vi garanterer kompatibilitet med alle eksisterende 
elbiler og hver nyligt lanceret model udstyret med 
et CCS2-opladningsstik.


