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JUICE BOOSTER 3 air
A Wallbox móvel para qualquer lugar

j+ pilot

A app j+ pilot permite-lhe controlar todas as 
funções do seu JUICE BOOSTER 3 air:
ativação, controlo do tempo de carregamen-
to, regulação da intensidade de corrente, 
processo de carregamento, estatísticas e 
gestão da carga. Estão constantemente a ser 

acrescentadas novas funcio-
nalidades.
 
Descarregue a app agora e 
mergulhe no mundo j+ pilot.

Individualidade
Compatível com todos os carros elétricos que 
tenham uma ligação de Tipo 2. Carregamento 
monofásico a trifásico com até 16 A – quer 
seja 3,7/7,4 ou 11 kW. Em condições ideais e 
dependendo do tamanho, a sua bateria ficha 
carregada em apenas 1–4 horas.

Ou seja: o JUICE BOOSTER 3 air é o posto de 
carregamento perfeito para qualquer situação.

Wallbox 
O JUICE BOOSTER 3 air pode ser utilizado 
como posto de carregamento de parede graças 
ao suporte especialmente concebido. 

Cabo Tipo2
Um só cabo: com o JUICE BOOSTER 3 air e o 
adaptador Tipo 2, já não precisa de um cabo 
Tipo 2 separado para postos de carregamento 
públicos.

Posto de carregamento móvel 
Graças à abrangente seleção de adaptadores para 
todas as tomadas domésticas e industriais conven-

cionais, pode carregar em qualquer parte do mundo.

+30 
outros

Cabo com 5 metros
O cabo de extensão permite aumentar o com-
primento até 25 metros.

100% compatível
Com todos os veículos 
elétricos com ligação 
Tipo 2. 

JUICE
CONNECTOR

Deteção automática de 
adaptadores com ajuste total-
mente automático à potência 

de carregamento.

À prova de água
À prova de todas as con-
dições meteorológicas.

Comunicação
Bluetooth e Wi-Fi para o controlo 

à distância e a gestão da carga mais 
fáceis do mundo.

Pequeno e prático
Até 10 × mais pequeno do que outros 
postos de carregamento móveis. Leve 
como uma pena, peso inferior a 1 kg. Mais vale prevenir  

do que remediar
Deteção abrangente de falhas e  

proteção contra tomadas mal ligadas.

Até 3 toneladas
À prova de qualquer tipo 

de pneus.

Cadeado para adaptador
Sempre à prova de furto – em 

privado e em público.

Botão programável
Na ficha Tipo 2 para ajustar o nível 

de potência, parar o carregamento e 
ativar a ficha.

Ativação RFID
Leitor RFID na ficha Tipo 2. 
Dois cartões RFID gratuitos 
incluídos.

Deteção integrada de corrente de avaria
O sistema de deteção de falhas CC e CA dispara efetivamente quando o 
valor prescrito for atingido. 

Graças à função de proteção integrada, pode prescindir do dispendioso 
disjuntor de corrente de avaria Tipo B. Isto permite-lhe poupar dinheiro e 
trabalho até 1000 EUR/CHF.

Especificações
técnicas

Dimensões Diâmetro: 53 mm, comprimento: 213 mm, comprimento 
do cabo: 5 m

Peso Aprox. 700 g sem cabo, aprox. 1,8 kg com cabo

Corrente nominal 6 A até 16 A (20 A como cabo de carregamento modo 3)

Tensão de rede 230 V (monofásica)/400 V (trifásica)

Comunicação Bluetooth, Wi-Fi

Identificação de falhas Identificação de 10 falhas individuais, entre outros

Função de pausa em caso de sobreaquecimento das tomadas domésticas
Desconexão de segurança em caso de tomadas mal cabladas
Desconexão de segurança em caso de consumo excessivo de corrente por  
parte do veículo

Conformidade CE IEC 62752, IEC 61851, CEM, RoHS

Tipo de proteção – disjun-
tor de corrente de avaria

IP67 – RCD CC 6 mA, RCD CA 30 mA

Ativação Leitor RFID na ficha Tipo 2 (ISO 14443 Tipo A)

Ficha de rede Mais de 30 adaptadores com reconhecimento 
automático disponíveis para tomadas domésticas, 
industriais e de VE, adaptador com aprox. 30 cm

Ficha do veículo Tipo 2 (EN 62196)

Níveis de potência 0 A/6 A/8 A/10 A/13 A/16 A

Material, cor Alumínio anodizado, antracite

Manter tudo arrumado
Grátis: bolsa robusta com barras 
autoaderentes integradas para não 
sair do lugar no porta-bagagens.

Reservado o direito a alterações. 

JUICE CELSIUS
O sensor de temperatura JUICE CELSIUS 
integrado nos adaptadores domésticos deteta 
o sobreaquecimento (por exemplo, em tomadas 
mal cabladas), oferecendo assim uma proteção 
contra possíveis incêndios.



juice-technology 
.com
visit  

juice.world

Pura  
inteligência

Testes bem-sucedidos em funcionamento contínuo
Garantimos: compatibilidade com todos os carros elétricos 
existentes e futuros com ligação Tipo 2.

Cabo da rede  
doméstica: 1,4 m Cabo do veículo: 

3,1 m

Robustez
Caixa de alumínio altamente estável, à prova de intem-
péries (ficha colocada: à prova de jatos e de poeira; caixa: 
submersível).

JUICE CONNECTOR mais seguro
Desenvolvido com tecnologia espacial e à prova de pneus, 
o conector de alumínio garante segurança e flexibilidade 
para cada processo de carregamento.

O JUICE BOOSTER 3 air também impressiona com a oferta abrangente de 
funcionalidades de software inteligente:

 • Gestão dinâmica da carga smartJUICE
 • Sistema de sensores de temperatura em fichas domésticas
 • Medição de corrente
 • Controlo do tempo
 • Gestão de acessos

JUICE BOOSTER 3 air
Vá de viagem sem preocupações

Tipo 2 (EU)

Tipo 3 (FR)

CEE32, trifásico (global)

CEE32, monofásico (global)

CEE32, monofásico (NO)
56pa450 (AU)

CEE16, trifásico (global)

CEE16, monofásico (global)
Plexo 32 A, trifásico (FR)

Plexo 32 A, monofásico (FR)

Plexo 20 A, trifásico (FR)

Plexo 20 A, monofásico (FR)

Ficha VE

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

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

T23 (CH)

T15 (CH)

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

Ficha industrial

Ficha doméstica

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

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

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

Pode encontrar mais informações e acessó-
rios aqui: juice.world/juice-booster-3-air


