
JUICE
ULTRA

JUICE ULTRA on
yleiskäyttöinen,
tulevaisuudenkestävä
DC-latausasema, joka on 
suunniteltu puolijulkisiin ja 
julkisiin lataustiloihin.

Siinä käytetään CHAdeMO-
ja CCS2-tyypin pistokkeita.
JUICE ULTRA-laitteen
muotoilu mahdollistaa
lataustehon modulaarisen 
suurentamisen
300 kW:iin saakka.

Pikalatausasema sähköautoille



JUICE ULTRA
Täyttä tehoa sinne, missä olet

Täysin metallinen kotelo on säänkestävä
ja vandalismin kestävä, ja suojaa teknisiä
sisäosia ihanteellisesti.

Kestävä

korkean resoluution 15” näytön kautta.
Helppo käyttää

Mahdollistaa kaikki tavanomaiset
maksutavat, ja tietysti luottokortit.

Nopea maksu

Turvallisuutesi on
ykkösprioriteettimme.

Hätäkytkin

Säästä rahaa
JUICE ULTRAn luotettava toiminta, helppo 
asentaminen ja minimaalinen huolto tekevät 
siitä vaikuttavan voittajatuotteen. Se vähentää  
juoksevia kustannuksia ja todistaa, että
tasavirtalatureiden ei tarvitse olla kalliita.
Juuri tätä voit odottaa JUICElta...

Joustavat, mutta erittäin kestävät kaapelit.
Hyvä tuntuma

Ajaton muotoilu
JUICE ULTRA tuo eleganssia kaikkiin
pysäköintitiloihin. Kaikki samassa paikassa,
sirossa kotelossa, joka näyttää miellyttävältä.

Tekniset
tiedot

Mitat Korkeus: 2185 mm, Syvyys: 663/854 mm,
Leveys: 398/732 mm (kolmesta tasasuuntaajasta)

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

AC-ottovirta
ja antoteho
(sähköverkosta)

117 A, 80 kW, kun 75 kW:n DC-latausteho
233 A, 160 kW, kun 150 kW:n DC-latausteho 
352 A, 240 kW, kun 225 kW:n DC-latausteho,
466 A, 320 kW, kun 300 kW:n DC-latausteho 

Suojausluokka –
vaatimustenmukaisuus

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

Käyttölämpötila -30 ºC – +55 ºC

Lähtöjännite 150 V – 1000 V

Antoteho 75 kW (1 tasasuuntaaja), maks. 500 A  
150 kW (2 tasasuuntaajaa), maks. 500 A  
225 kW (3 tasasuuntaajaa), maks. 500 A  
300 kW (4 tasasuuntaajaa), maks. 500 A 

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

Tiedonsiirto GSM/CDMA, T-Ethernet, OCPP 1.6

Sovittimet CCS2-kaapeli (IEC 62196), myös CCS1-kaapeli 
ja/tai tyypin 2 pistoke ja/tai CHAdeMO-sovitin 
saatavilla pyynnöstä 

Materiaali – väri Kestävä, 100 % metallikotelo – antrasiitti, 
musta kaapeli 

Hyvä tietää
Vielä lisää tehoa? Ei ongelmaa: meillä on
vielä suurempi kotelo suuremmalle käytölle: 
JUICE ULTRA large.

Tämä modulaarinen malli voidaan myös
varustaa enintään neljällä tasasuuntaajalla
(75 kW antoteho per tasasuuntaaja).

Neljällä aukolla varustettu JUICE ULTRA large 
tarjoaa erittäin tehokasta 300 kW:n lataustehoa.

Voidaan muuttaa ilman edeltävää ilmoitusta. 

RCD laukeaa tehokkaasti ja luotettavasti
määritellyssä raja-arvossa, ja varmistaa

maksimaalisen turvallisuuden.

Integroitu 
DC-jäännösvirran tunnistus

75 kW:n ja 150 kW:n lataustehoa 
tarjoavat versiot käyttävät samaa 

koteloa, jolloin voit joustavasti 
suurentaa tehoa tarvittaessa.

Saatavilla myös varustettuna
22 kW:n AC-pistorasialla, kaapelilla 

tai CHAdeMO-pistokkeella.

Särkymätön, korkealaatuisesti valmistettu.
CCS2 -pistoke

Jäähdytteiset kaapelit
maksimaalista 150 kW:n tai 

suurempaa lataustehoa varten.

CCS-tyypin kaapelit

Yksilöllinen muotoilu

Enemmän on enemmän
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JUICE ULTRA
Pikalatausasema
julkisiin lataustiloihin

Modulaarinen rakenne
Latausasema toimii yhdestä (75 kW) neljään
(300 kW) tasasuuntaajalla plug-in
-järjestelmänsä ansiosta.

Salamannopea asennus
Lajitelma standardoituja ankkurointijärjestelmiä
ja elementtiperustuksia, integroituja vaaituksia
ja tukevia pikaliittimiä.

Lisätietoja ja lisävarusteet löydät osoitteesta:
juice-technology.com/juice-ultra

Testattu toimivaksi jatkuvassa käytössä
Takaamme yhteensopivuuden kaikkien olemassa
olevien autojen ja jokaisen uuden, julkaistun mallin
kanssa, joissa on CCS2 latausliitin.


