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JUICE BOOSTER 3 air
De mobiele wallbox voor overal

j+ pilot

Met de j+ pilot-app bedien je alle functies 
van jouw JUICE BOOSTER 3 air:
activering, tijdgestuurd laden, regeling van 
de stroomsterkte, verloop van het laden, 
statistiek en load balancing. Voortdurend 
komen er nieuwe functies bij.

 
Download de app nu en duik 
in de wereld van j+ pilot.

Individualiteit
Compatibel met alle elektrische auto’s met 
type-2-aansluiting. Laad een- tot driefasig met 
maximaal 16 ampère – 3,7/7,4 of 11 kW. Onder 
ideale omstandigheden is jouw accu, afhankelijk 
van de grootte, in slechts 1-4 uur vol.

Kortom: de JUICE BOOSTER 3 air is het perfec-
te laadstation voor elk gebruik.

Wallbox 
Met de speciaal ontworpen houder kan de 
JUICE BOOSTER 3 air worden gebruikt als 
wandlaadstation. 

Type-2-kabel
Nog slechts één kabel aan boord: met de JUICE 
BOOSTER 3 air en de type-2-adapter heb je 
ook voor openbare laadstations geen aparte 
type-2-kabel meer nodig.

Mobiel laadstation 
Dankzij het uitgebreide assortiment aan adapters 
voor alle gangbare huishoudelijke en industriële 

stopcontacten laad je wereldwijd zorgeloos.

30+ 
verdere

5 meter kabellengte
Met verlengsnoer kan de kabellengte zelfs  
worden uitgebreid tot maximaal 25 m.

100% compatibel
met alle elektrische 
voertuigen voorzien van 
een type 2-connector. 

JUICE
CONNECTOR

Automatische adapterher-
kenning met volledig auto-
matische instelling van het 

laadvermogen.

Waterdicht
Geschikt voor alle weers-
omstandigheden.

Communicatie
Bluetooth en WLAN voor zeer gemakke-
lijke load balancing en afstandsbediening

Klein en handzaam
Tot 10× kleiner dan andere mobiele 

laadstations. Vederlicht met een 
gewicht van minder dan 1 kg.

Better safe than sorry
Uitgebreide foutdetectie en bescherming tegen 

verkeerd aangesloten stopcontacten.

Tot 3 ton
wiellast beveiligd tegen 

overrijden.

Adapterslot
Privé of openbaar – op elk mo-

ment veilig tegen diefstal.

Programmeerbare knop
aan de type-2-stekker voor het 

instellen van het vermogensniveau, 
het stoppen van het laden en het 

activeren van de stekker.

RFID-activering
RFID-lezer in de type-2-stek-
ker. Er worden gratis twee 
RFID-kaarten meegeleverd.

Geïntegreerde lekstroomherkenning
De gelijk- en wisselstroom-foutherkenning activeert effectief bij de voor-
geschreven waarde. 

Dankzij de geïntegreerde veiligheidsfunctie hoef je geen dure aardlekscha-
kelaar type B aan te schaffen voor de woning. Zo bespaar je kosten en 
werkzaamheden tot 1000 euro/CHF.

Technische
specificaties

Afmetingen Diameter: 53 mm, lengte: 213 mm, kabellengte: 5 m

Gewicht ca. 700 g zonder kabel, ca. 1,8 kg met kabel

Nominale stroom 6 A tot 16 A (20 A als Mode-3-laadkabel)

Netspanning 230 V (1-fasig) / 400 V (3-fasig)

Communicatie Bluetooth, WLAN

Foutidentificatie 10 individuele foutidentificaties, o.a.

Pauzering bij oververhitte huishoudelijke stopcontacten
Veiligheidsuitschakeling bij verkeerd bedrade stopcontacten
Veiligheidsuitschakeling bij te hoge stroomafname van het voertuig

CE-conformiteit IEC 62752, IEC 61851, EMC, RoHS

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

Activering RFID-lezer in de type-2-stekker
(ISO 14443 type A)

Stekker aan de kant van de 
voeding

via 30 zelf-herkennende adapters beschikbaar 
voor huishoudelijke, industriële en EV-stopcontac-
ten, adapterlengte ca. 30 cm

Koppeling aan voertuigzijde Type 2 (EN 62196)

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

Materiaal, kleur Aluminium geanodiseerd, antraciet

Orde en netheid
Gratis meegeleverd: robuuste tas 
met geïntegreerde klittenband 
voor optimale bevestiging in de 
kofferbak.

Kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. 

JUICE CELSIUS
De JUICE-CELSIUS-temperatuursensor, die in 
huishoudelijke adapters geïntegreerd is, herkent 
oververhitting (bijvoorbeeld bij slecht bedrade 
stopcontacten) en beschermt zo tegen mogelijke 
brand.
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Pure 
intelligentie

Succesvol getest op continue basis
Wij garanderen: compatibiliteit met alle bestaande elektri-
sche auto’s en elk nieuw gelanceerd model voorzien van 
een type 2-connector.

Netzijde 
1,4 meter Voertuigzijde 

3,1 meter

Robuust
Zeer stabiele aluminium behuizing, weerbestendig (stekker 
in gestoken toestand: beschermd tegen waterstralen en 
stofdicht; behuizing: bestand tegen onderdompeling).

Veilige JUICE CONNECTOR
De overrijdbare aluminium verbindingsstekker, die met 
techniek uit de ruimtevaart ontwikkeld is, garandeert 
veiligheid en flexibiliteit bij elk laadproces.

De JUICE BOOSTER 3 air overtuigt ook door een uitgebreid aanbod aan 
intelligente softwarefuncties:

 • dynamische load balancing smartJUICE
 • Temperatuursensoren in huishoudelijke stekkers
 • Stroommeting
 • Bediening op tijd
 • Accessmanagement

JUICE BOOSTER 3 air
Compleet zorgeloos onderweg

Type 2 (EU)

Type 3 (FR)

CEE32, 3-fasig (wereldwijd)

CEE32, 1-fasig (wereldwijd)

CEE32, 1-fasig (NO)56pa450 (AU)

CEE16, 3-fasig (wereldwijd)

CEE16, 1-fasig (wereldwijd)
Plexo 32 A, 3-fasig (FR)

Plexo 32 A, 1-fasig (FR)

Plexo 20 A, 3-fasig (FR)

Plexo 20 A, 1-fasig (FR)

EV-stekker

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)
Geaard stopcontact (DE)
Green’up (FR)T25 (CH)

T23 (CH)

T15 (CH)

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

Industriële stekker

Huishoudelijke
 stekkers

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

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

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

Meer informatie en accessoires vind je hier: 
juice.world/juice-booster-3-air


