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JUICE BOOSTER 3 air
Den mobile vægboks til overalt

j+ pilot

Med j+ pilot-appen styrer du alle funktioner i 
din JUICE BOOSTER 3 air:
Aktivering, tidsstyret opladning, regulering 
af strømstyrken, opladningsproces, statistik 
og belastningsstyring. Nye funktioner tilføjes 
løbende.

 
Hent appen nu, og dyk ned i 
j+ pilot-verdenen.

Individualitet
Kompatibel med alle elbiler med type 2-tilslut-
ning. Mulighed for en- til trefaset opladning med 
op til 16 ampere – uanset om det er 3,7/7,4 
eller 11 kW. Under ideelle forhold oplades bat-
teriet alt efter størrelse i løbet af 1-4 timer.

Kort sagt: JUICE BOOSTER 3 air er den perfekte 
ladestation til alle situationer.

Vægboks 
JUICE BOOSTER 3 air kan ved hjælp af  
den specialudviklede holder anvendes som 
vægladestation. 

Type 2-kabel
Ét kabel er nok: Med JUICE BOOSTER 3 air og 
type 2-adapteren har du heller ikke længere 
brug for et separat type 2-kabel på offentlige 
ladestationer.

Mobil ladestation 
Ved hjælp af det omfattende udvalg på adaptere til 
alle gængse husholdnings- og industristikdåser kan 

du oplade uden problemer i hele verden.

30+ 
flere

5 meter kabellængde
Med forlængerledning kan kabellængden  
endda udvides til op til 25 m.

100% kompatibel
med alle elbiler udstyret 
med et type-2-stik.. 

JUICE
CONNECTOR

Automatisk adaptergenken-
delse med fuldautomatisk 
indstilling af ladeeffekten.

Vandtæt
Egnet til alle slags vejr.

Kommunikation
Bluetooth og WiFi til den nemmest muli-

ge belastnings- og fjernstyring.

Lille og handy
Op til 10gange mindre end andre 

mobile ladestationer. Let som en fjer 
med en vægt på mindre end 1 kg

Better safe than sorry
Omfattende fejlregistrering og beskyttelse mod 

forkert tilsluttede stikdåser.

Op til 3 ton
Hjulbelastningssikker.

Adapterlås
Privat eller offentligt, altid sikret 

mod tyveri.

Programmerbar knap
på type 2-stikket til indstilling af 
ydelsestrinnet, til ladestoppet, til 

frigivelse af stikket.

RFID-aktivering
RFID-læser i type 2-stikket. 
Der medfølger to RFID-kort.

Integreret fejlstrømsdetektering
DC- og AC-fejldetekteringen udløses effektivt ved den foreskrevne værdi. 

Den integrerede beskyttelsesfunktion sikrer, at du ikke har brug for den 
dyre FI type B i huset. På den måde sparer du op til 1.000 CHF/EUR i 
omkostninger og arbejde.

Tekniske 
specifikationer

Dimensioner Diameter: 53 mm, længde: 213 mm, kabellængde: 5 m

Vægt ca. 700 kg uden kabel, ca. 1,8 kg med kabel

Nominel strøm 6 A til 16 A (20 A som mode-3-ladekabel)

Netspænding 230 V (enfaset) / 400 V (trefaset)

Kommunikation Bluetooth, WiFi

Fejlidentifikation 10 individuelle fejlidentifikationer, bl.a.

pause ved overophedede husholdningsstikdåser
sikkerhedsfrakobling ved forkert tilsluttede stikdåser
sikkerhedsfrakobling, hvis køretøjet trækker for meget strøm

CE-overensstemmelse IEC 62752, IEC 61851, EMV, RoHS

Beskyttelsesgrad – FI IP67 – RCD DC 6 mA, RCD AC 30 mA

Aktivering RFID-læser i type 2-stikket
(ISO 14443 type A)

Stik på strømdelen over 30 selvregistrerende adaptere, tilgængelige 
som bolig-, industri- og elstik, adapterlængde ca. 
30 cm

Forbindelse på køretøjet Type 2 (EN 62196)

Ydelsestrin 0 A / 6 A / 8 A / 10 A / 13 A / 16 A

Materiale, farve Anodiseret aluminium, antracit

Orden skal der til
Medfølger gratis: robust taske med 
integreret velcrobånd, så den forbli-
ver på sin plads i bagagerummet.

Med forbehold for ændringer uden forudgående varsel. 

JUICE CELSIUS
JUICE CELSIUS-temperatursensoren, der er 
integreret i husholdningsadaptere, registrerer 
overophedning (fx på grund af dårligt tilsluttede 
stikdåser) og beskytter på denne måde mod 
brand.
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Testes løbende med succes
Vi garanterer: Kompatibilitet med alle eksisterende elbiler 
og hver nyligt lanceret model udstyret med et Type-2- 
opladningsstik.

Netværksside 
1,4 meter Køretøjsside  

3,1 meter

Robust
Yderst stabilt aluminiumhus, vejrbestandigt (når stikket er 
sat i: vandstråle- og støvtæt. Hus: neddykningssikker).

Sikker JUICE CONNECTOR:
Aluminium-forbindelsesstikket, der blev udviklet med 
teknik fra rumfarten og tåler at blive kørt over, garanterer 
sikkerhed og fleksibilitet under alle opladningsprocesser.

JUICE BOOSTER 3 air imponerer også med en stor vifte af intelligente 
software-funktioner:

 • dynamisk belastningsstyring smartJUICE
 • Temperatursensorer i husholdningsstik
 • Strømmåling
 • Tidsstyring
 • Accessmanagement

JUICE BOOSTER 3 air
På farten helt uden bekymringer

Type 2 (EU)

Type 3 (FR)

CEE32, trefaset (global)

CEE32, enfaset (global)

CEE32, enfaset (NO)56pa450 (AU)

CEE16, trefaset (global)

CEE16, enfaset (global)Plexo 32 A, trefaset (FR)

Plexo 32 A, enfaset (FR)

Plexo 20 A, trefaset (FR)

Plexo 20 A, enfaset (FR)

EV-stik

NEMA 14-50 (US)NEMA TT-30 (US)Type G (GB)Type M (ZA)
Type K (DK)
Type I, 10 A (CN)Type I, 16 A (CN)

CEE 7/7 (EU)
Schuko (DE)Green’up (FR)T25 (CH)

T23 (CH)

T15 (CH)

T12/13 (CH)Type L, 10 A (IT)Type L, 16 A (IT)

Industristik

Husholdningsstik

NEMA 6-50 (US)NEMA 14-30 (US)

NEMA 6-15 (US)NEMA 6-20 (US)

NEMA 5-15 (US)NEMA 5-20 (US)

Find mere information og tilbehør her:  
juice.world/juice-booster-3-air


