
JUICE
BOOSTER 3 air

VEGGBOKS  
FOR HJEMMET

MOBIL LADESTASJON  
FOR REISE

LADEKABEL FOR OFFENTLIGE 
LADESTASJONER

APP FJERN- OG TIDSSTYRING

RFID-AKTIVERING

LADELOGGBOK 
MED KVITTERINGS-
FUNKSJON

BELASTNINGSSTYRING

7-I-1-LADE-
STASJONEN

Mobil 11 kW-veggboks 



juice.world/app

JUICE BOOSTER 3 air
Den mobile veggboksen som kan  
brukes overalt

j+ pilot

Med j+ pilot-appen kan du styre alle funksjo-
nene til JUICE BOOSTER 3 air:
Aktivering, tidsstyrt lading, regulering av 
strømstyrke, ladeprosess, statistikk og 
belastningsstyring. Nye funksjoner legges til 
fortløpende.

 
Last ned appen nå, og gjør 
deg kjent med j+ pilot.

Individualitet
Kompatibel med alle elbiler med type 2-kontakt. 
Én- eller trefaset lading med inntil 16 ampere 
– med både 3,7, 7,4 og 11 kW. Under perfekte 
forhold fylles batteriet på 1–4 timer alt etter 
størrelsen.

Kort forklart: JUICE BOOSTER 3 er den perfek-
te ladestasjonen for all slags bruk.

Veggboks 
JUICE BOOSTER 3 air kan brukes som vegg-
montert ladestasjon takket være den spesialut-
viklede holderen. 

Type 2-kabel
Bare én kabel om bord: Med JUICE BOOSTER 3 air 
og type 2-adapteren trenger du ikke lenger noen 
separat type 2-kabel selv til offentlige ladestasjoner.

Mobil ladestasjon 
Takket være det omfattende utvalget av adaptere for 

alle vanlige husholdnings- og industristikkontakter 
kan du enkelt lade verden over.

30+  
videre

5meter kabellengde
Du kan til og med øke kabellengden helt  
opp til 25 meter med skjøteledningen.

100% kompatibel
med alle elektris-
ke kjøretøy med 
type 2-kontakt. 

JUICE
CONNECTOR

Automatisk adapterregis-
trering med helautomatisk 

innstilling av ladeeffekt.

Vanntett
Tåler all slags vær.

Kommunikasjon
Bluetooth og wifi for enkel belastnings-

styring og fjernstyring.

Liten og hendig
Inntil 10 × mindre enn andre mobile 

ladestasjoner. Fjærlett med en vekt på 
under 1 kg.

Better safe than sorry
Omfattende feilregistrering og beskyttelse mot 

feiltilkoblede ladekontakter.

Tåler inntil 3 tonns
aksellast.

Adapterlås
Alltid tyverisikker både 

hjemme og i offentlig rom.

Programmerbar knapp
På type 2-pluggen for å stille inn 

effektnivå for ladestoppet for å 
aktivere pluggen.

RFID-aktivering
RFID-leser i type 2-plugg. To 
RFID-kort følger med gratis.

Integrert feilstrømregistrering
Like- og vekselstrøm-feilregistreringen utløses effektivt ved angitt verdi. 

Den integrerte vernefunksjonen gjør at du ikke trenger noen dyr jordfeil-
bryter type B hjemme. Da sparer du både kostnader og arbeid på inntil 
1000 euro/franc.

Tekniske 
spesifikasjoner

Dimensjoner Diameter: 53 mm, lengde: 213 mm, kabellengde: 5 m

Vekt ca. 700 kg uten kabel, ca. 1,8 kg med kabel

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

Nettspenning 230 V (1-faset) / 400 V (3-faset)

Kommunikasjon Bluetooth, wifi

Feilidentifisering 10 individuelle feilidentifiseringer, bl.a.

Pause ved overopphetede husholdningskontakter
Sikkerhetsutkobling ved feilkablede stikkontakter
Sikkerhetsutkobling hvis kjøretøyet trekker for mye strøm

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

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

Aktivering RFID-leser i type 2-plugg
(ISO 14443 type A)

Plugg fra nett over 30 selvregistrerende adaptere tilgjengelig for 
husholdnings-, industri- og EV-kontakter, adapter-
lengde ca. 30 cm

Kontakt kjøretøyside Type 2 (EN 62196)

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

Materiale, farge Aluminium eloksert, antrasitt

Hold orden
Følger med gratis: robust veske med 
integrert borrelås for optimalt feste i 
bagasjerommet.

Kan bli endret uten forvarsel. 

JUICE CELSIUS
JUICE CELSIUS-temperatursensoren som er 
integrert i husholdningsadaptere, registrerer 
overoppheting (f.eks. ved dårlig kablede stik-
kontakter) og beskytter mot mulig brann.
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Pur 
intelligens

Vellykket testing på kontinuerlig grunnlag
Vi garanterer: Kompatibilitet med alle eksisterende elek-
triske biler og alle nylanserte modeller utstyrt med type-2 
ladekontakt.

Nettside  
1,4 meter Kjøretøyside  

3,1 meter

Robust
Svært stabilt aluminiumshus, værbestandig (når pluggen er 
satt inn: tett mot vannsprut og støv; hus: kan senkes ned 
i vann).

Sikker JUICE CONNECTOR
Forbindelseskontakten i aluminium er utviklet med rom-
fartsteknologi og tåler å bli overkjørt, noe som garanterer 
sikre og fleksible oppladinger hver gang.

JUICE BOOSTER 3 air imponerer også med et omfattende utvalg av intel-
ligente programvarefunksjoner:

 • Dynamisk belastningsstyring smartJUICE
 • Temperatursensorer i husholdningsplugger
 • Strømmåling
 • Tidsstyring
 • Tilgangsstyring

JUICE BOOSTER 3 air
Kom deg rundt uten problemer

Type 2 (EU)

Type 3 (FR)

CEE32, 3-faset (global)

CEE32, 1-faset (global)

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

CEE16, 3-faset (global)

CEE16, 1-faset (global)Plexo 32 A, 3-faset (FR)

Plexo 32 A, 1-faset (FR)

Plexo 20 A, 3-faset (FR)

Plexo 20 A, 1-faset (FR)

EV-plugg

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)

Industriplugg

Husholdningsplugg

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

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

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

Du finner mer informasjon og tilbehør her: 
juice.world/juice-booster-3-air


