
JUICE
ULTRA

JUICE ULTRA är en universell 
och framtidssäkrad
DC-laddningsstation för
halvoffentliga och offentliga 
laddningsplatser.

Den är kompatibel med
kontakter av typen
CHAdeMO och CCS2.
JUICE ULTRA har en
konstruktion som möjliggör 
uppgradering till en
laddningsström på 300 kW.

Snabbladdningsstation för elfordon 



JUICE ULTRA
Massor av kraft till platsen där du laddar

Höljet helt av metall är väderbeständigt
och vandaliseringssäkert, så att de interna 
komponenterna får ett idealiskt skydd.

Tålig

via den hög-upplösta 15-tumsskärmen.
Enkel att använda

Alla standardbetalningssätt kan
användas, och förstås kreditkort också.

Snabb betalning

Din säkerhet har högsta prioritet.
Nödbrytare

Spara pengar
JUICE ULTRA fungerar tillförlitligt, är enkel att 
installera och kräver minimalt med underhåll, 
vilket gör den till en imponerande vinnare. Detta 
minskar de löpande kostnaderna och bevisar att
likströmsladdare inte behöver vara dyrare.
Du förväntar dig inget mindre av JUICE…

Flexibla och samtidigt extremt tåliga kablar.
En bra känsla

Tidlös design
JUICE ULTRA ger en elegant touch till varje 
parkeringsplats. Allt samlat i en och samma 
enhet, i ett smäckert och attraktivt hölje.

Tekniska
specifikationer

Dimensioner Höjd: 2185 mm, Djup: 663/854 mm,
Bredd: 398/732 mm (från 3 likriktare)

Inström 3 × 400 V (± 10 %)/50 Hz (± 5 %) eller
3 × 480 V (± 10 %)/60 Hz (± 5 %)

AC-inström och uteffekt 
(från elnätet)

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

Skyddsklass –
överensstämmelse

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

Drifttemperatur -30 ºC till +55 ºC

Utspänning 150 V till 1 000 V

Uteffekt 75 kW (1 likriktare), max. 500 A  
150 kW (2 likriktare), max. 500 A  
225 kW (3 likriktare), max. 500 A  
300 kW (4 likriktare), max. 500 A 

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

Kommunikation GSM/CDMA, T-Ethernet, OCPP 1.6 

Adaptrar CCS2-kabel (IEC 62196), även med
CCS1-kabel och/eller med typ 2-uttag
och/eller CHAdeMO-adapter på begäran 

Material – färg Tåligt hölje av 100 % metall –
antracit, svart kabel 

Bra att veta
Ännu mer ström? Inga problem:
Vi har ett ännu större hölje för de som vill slå på 
stort: JUICE ULTRA large.

Denna modulära design kan även utrustas 
med upp till fyra likriktare (75 kW uteffekt per 
likriktare).

Med fyra ingångar ger JUICE ULTRA large en
superkraftfull laddningseffekt på 300 kW.

Kan ändras utan föregående meddelande. 

Jordfelsbrytaren utlöses på ett effektivt och
tillförlitligt sätt vid det angivna gränsvärdet,

vilket säkerställer maximal säkerhet.

Inbyggd DC-jordfelsdetektering

Versionerna med en 
laddningseffekt på 75 kW

och 150 kW använder samma
hölje, så att du enkelt kan 

uppgradera vid behov.

Kan även extrautrustas med
22 kW AC-uttag, kabel eller 

CHAdeMO-kontakt.

Okrossbar och tillverkad med 
förstklassig hantverksskicklighet.

CCS2-kontakt

Kylda kablar för maximal effekt vid
laddning med 150 kW eller högre.

Kablar av CCS-typ

Individuell design

Ju mer, desto bättre
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JUICE ULTRA
Snabbladdningsstation för
offentliga laddningsplatser

Modulär utformning
Laddningsstationen fungerar med allt från 1
(75 kW) till 4 (300 kW) likriktare tack vare sitt 
plugin-system.

Blixtsnabb installation
Utbud av standardiserade förankringssystem och
förtillverkade fundament, inbyggd nivellering och 
robusta snabbkopplingar.

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

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


