
JUICE
ULTRA

A JUICE ULTRA é uma
estação de carregamento
DC universal e à prova de 
futuro para instalações de 
carregamento semipúblicas
e públicas.

Dispõe de fichas Tipo
CHAdeMO e Tipo CCS2.
O design do JUICE ULTRA 
permite aumentar para
uma potência total de
carregamento de
até 300 kW.

Estação de carregamento
rápido para veículos elétricos 



JUICE ULTRA
A potência absoluta para a sua instalação

A caixa totalmente metálica é resistente
às intempéries e ao vandalismo, protegendo
de forma ideal os elementos
técnicos internos.

Robusto

através do ecrã de alta resolução de 15 pol.
Fácil de operar

Permite todos os modos habituais de pagamento
e, é claro, também por cartão de crédito.

Pagamento rápido

A sua segurança é a nossa
principal prioridade.

Interruptor de emergência

Poupe dinheiro
A operação fiável do JUICE ULTRA, a sua fácil 
instalação e manutenção mínima fazem dela um 
vencedor impressionante. Isto reduz os custos 
recorrentes e prova que os carregadores de 
corrente contínua não têm de ser mais caros.
Não esperaria outra coisa da JUICE...

Cabos flexíveis mas extremamente robustos.
Uma boa sensação

Design intemporal
O JUICE ULTRA empresta elegância a cada lugar 
de estacionamento. Tudo num mesmo lugar, 
numa caixa esbelta e elegante.

Especificações
técnicas

Dimensões Altura: 2185 mm, Profundidade: 663/854 mm,
Largura: 398/732 mm (de 3 retificadores)

Corrente de entrada 3x 400 V (+/- 10 %) / 50 Hz (+/- 5 %) ou
3x 480 V (± 10 %) / 60 Hz (± 5 %)

Corrente de entrada 
de alimentação CA
e potência de saída
(da rede)

117 A, 80 kW com uma potência de carregamento de 75 kW CC
233 A, 160 kW com uma potência de carregamento de 150 kW CC 
352 A, 240 kW com uma potência de carregamento de 225 kW CC 
466 A, 320 kW com uma potência de carregamento de 300 kW CC

Classe de proteção –
conformidade

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

Temperatura de
funcionamento

-30 ºC a +55 ºC

Tensão de saída 150 V – 1000 V

Potência de saída 75 kW (1 retificador), max. 500 A  
150 kW (2 retificadores), max. 500 A  
225 kW (3 retificadores), max. 500 A  
300 kW (4 retificadores), max. 500 A 

Sistema RFID ISO/IEC 14443A/B, ISO/IEC 15693 

Comunicação GSM/CDMA, T-Ethernet, OCPP 1.6

Adaptadores Cabo CCS2 (IEC 62196), também com cabo 
CCS1 e/ou com tomada Tipo 2 e/ou adapta-
dor CHAdeMO a pedido 

Material – cor Caixa robusta 100 % metálica –
antracite cabo preto 

É bom saber
Precisa ainda de mais potência? Não há
problemas: temos uma caixa ainda maior
para ainda mais potência: JUICE ULTRA large.

A sua conceção modular permite que seja
equipada com até quatro retificadores
(75 kW de potência de saída por retificador).

Com quatro compartimentos o
JUICE ULTRA large oferece uma potência de 
carregamento ultra-potente de 300 kW.

Sujeito a alteração sem aviso prévio. 

O RCD dispara de forma eficaz e
fiável no valor limite especificado, 

garantindo a máxima segurança.

Deteção integral 
de corrente CC residual

As versões que oferecem
75 kW e 150 kW de potência

de carregamento utilizam a
mesma caixa, mantendo a sua 
flexibilidade para um aumento

de potência se necessário.

Também disponível equipada 
adicionalmente com uma tomada, cabo 

ou ficha CHAdeMO de 22 kW AC.

Construção de alta qualidade e inquebrável.
Ficha CCS2

Cabos arrefecidos para uma 
potência máxima de carregamento 

de 150 kW ou superior.

Cabos tipo CCS

Design individual

Mais é melhor
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JUICE ULTRA
Estação de carregamento
rápido para instalações de
carregamento públicas

Conceção modular
A estação de carregamento funciona com
1 retificador (75 kW) até um máximo de 4
(300 kW) graças ao seu sistema de encaixe.

Instalação muito rápida
Diversos sistemas de ancoragem normalizados
e fundações pré-fabricadas, nivelamento
integrado e conectores rápidos e robustos.

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

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.


