
JUICE
ULTRA

JUICE ULTRA er en
allsidig, fremtidssikker
DC-ladestasjon som er
beregnet på halvoffentlige
og offentlige ladeanlegg.

Den kan bruke CHAdeMO-
type og CCS2-type plugger.
Konstruksjonen av JUICE 
ULTRA gjør det mulig med 
modulær oppskalering opp 
til 300 kW ladeeffekt.

Hurtigladestasjon for el-kjøretøy 



JUICE ULTRA
Absolutt kraft der du er

Huset i helmetall er værbestandig og 
vandalsikkert, en ideell beskyttelse for
teknikken inni.

Robust

via 15-tommers skjerm med høy oppløsning.
Enkel betjening

Tillater alle standard betalingsmetoder,
og selvfølgelig også med kredittkort.

Rask betaling

Din sikkerhet er vår
fremste prioritet.

Nødstoppbryter

Spar penger
Den pålitelige funksjonen, den enkle
installasjonen og minimalt med vedlikehold gjør 
JUICE ULTRA til en imponerende vinner. Dette 
reduserer løpende kostnader og beviser at
ladere med likestrøm ikke trenger å være dyrere.
Du forventer ikke noe mindre fra JUICE …

Fleksible, men likevel ekstremt robuste kabler.
En god følelse

Tidløs design
JUICEN ULTRA gjør alle parkeringsplasser mer 
elegante. Alt på ett sted, i et slankt hus som er 
behagelig å se på.

Godt å vite
Enda større effekt? Null problem: Vi har et
enda større hus for enda mer dekadens:
JUICE ULTRA large.

Denne modulære konstruksjonen kan også 
utstyres med opptil fire likerettere (75 kW 
utgangseffekt per likeretter).

Med fire plasser gir JUICE ULTRA large
ultra-kraftige 300 kW i ladeeffekt.

Jordfeilbryteren utløses effektivt og
pålitelig ved den angitte grenseverdien

og sørger for maksimal sikkerhet.

Integrert
jordfeilbryter for likestrøm

Versjonene som gir 75 kW og
150 kW ladeeffekt bruker samme 
hus, slik at du er fleksibel til å øke 

hvis du trenger det.

Dessuten tilgjengelig med tilleggsutstyr som
22 kW AC-uttak, -kabel eller CHAdeMO-plugg. 

Uknuselig, høykvalitets håndverk.
CCS2-plugg

Kjølte kabler for maksimal effekt
ved lading med 150 kW eller høyere.

CCS-type kabler

Tekniske
spesifikasjoner

Dimensjoner Høyde: 2185 mm, Dybde: 663/854 cm,
Bredde: 398/732 mm (fra 3 likerettere)

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

Vekselstrøm og
utgangseffekt
(fra strømnettet)

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

Beskyttelsesklasse –
samsvar

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

Driftstemperatur -30 ºC til +55 ºC

Utgangsspenning 150 V – 1000 V

Utgangseffekt 75 kW (1 likeretter), maks. 500 A  
150 kW (2 likerettere), maks. 500 A  
225 kW (3 likerettere), maks. 500 A  
300 kW (4 likerettere), maks. 500 A 

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

Kommunikasjon GSM/CDMA, T-Ethernet, OCPP 1.6 

Adaptere CCS2-kabel (IEC 62196), også med CCS1-kabel 
og/eller med Type-2-kontakt og/eller CHAdeMO-
adapter på forespørsel 

Materiale – farge Robust hus i 100 % metall – antrasitt, 
svart kabel 

Kan bli endret uten forvarsel. 

Individuell utforming

Mer er mer
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JUICE ULTRA
Hurtigladestasjon for
offentlige ladeanlegg

Modulær design
Ladestasjonen fungerer med alt fra 1 (75 kW)
til 4 (300 kW) likerettere takket være det
pluggbare systemet.

Lynrask installasjon
Utvalg av standardiserte forankringssystemer og
prefabrikkerte fundamenter, integrert nivellering
og robuste hurtigkoblinger.

Du finner mer informasjon og tilbehør på:
juice-technology.com/juice-ultra

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


