
JUICE
BOOSTER 3 air

WALLBOX FÖR 
DITT HEM

MOBIL LADDARE NÄR  
DU ÄR PÅ SPRÅNG

LADDKABEL FÖR  
OFFENTLIGA LADDSTATIONER

APP FÖR FJÄRR-  
OCH TIDSSTYRNING

RFID-AKTIVERING

LADDLOGGBOK MED 
KVITTOFUNKTION

LASTHANTERING

LADDSTATION 
MED 7 FUNK-

TIONER I 1 

Mobil 11 kW wallbox 
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JUICE BOOSTER 3 air
Den mobila wallboxen som hänger 
med dig överallt

j+ pilot

Med appen j+ pilot kan du styra alla funktio-
ner för din JUICE BOOSTER 3 air:
aktivering, tidsstyrd laddning, reglering av 
strömstyrka, laddförlopp, statistik och last-
hantering. Och det kommer löpande ännu 
fler nya funktioner.

 
Ladda ner appen nu och 
upptäck allt som j+ pilot har 
att erbjuda.

Individualitet
Kompatibel med alla elbilar med typ 2-anslut-
ning. En- till trefasladdning möjlig med upp till 
16 ampere – med 3,7/7,4 eller 11 kW. Vid idea-
liska förhållanden och beroende på hur stort ditt 
batteri är det färdigladdat på bara 1–4 timmar.

Kort sagt: JUICE BOOSTER 3 air är den perfekta 
laddstationen i alla lägen.

Wallbox 
JUICE BOOSTER 3 air kan användas som 
väggladdare tack vare det specialgjorda fästet. 

Typ 2-kabel
Du behöver bara en enda kabel i bilen: Med 
JUICE BOOSTER 3 air och en typ 2-adapter be-
höver du inte längre någon särskild typ 2-kabel 
för offentliga laddstationer.

Mobil laddare 
Tack vare det stora adaptersortimentet för alla de 

vanligaste eluttagen hemma och inom industrin kan 
du ladda i hela världen utan problem.

30+ 
fler

5 meter lång kabel
Med förlängningskabel kan du få en kabellängd 
på upp till 25 meter.

100% kompatibel
med alla elfordon som 
har en typ 2-kontakt. 

JUICE
CONNECTOR

Automatisk adpateridenti-
fiering med helautomatisk 

inställning av laddeffekten.

Vattentät
Tål alla väder.

Kommunikation
Bluetooth och WiFi för enklast möjliga 

lasthantering och fjärrstyrning.

Liten och smidig
Upp till 10gånger så liten som andra 
mobila laddare. Superlätt och väger 

mindre än 1 kg.

Better safe than sorry
Omfattande feldetektering och skydd mot felak-

tigt anslutna eluttag.

Klarar upp till 3 tons
axellast vid överkörning.

Adapterlås
Alltid stöldskyddad i både privata 

och offentliga situationer.

Programmerbar knapp
på typ 2-kontakten för att ställa in 

effektsteget, för laddstopp eller för att 
aktivera kontakten.

RFID-aktivering
RFID-läsare i typ 2-kontak-
ten. Två RFID-kort ingår utan 
kostnad.

Integrerad felströmsdetektering
DC- och AC-feldetekteringen löser ut effektivt vid det föreskrivna värdet. 

Tack vare den integrerade skyddsfunktionen slipper du installera den dyra 
jordfelsbrytaren FI typ B hemma. På så sätt sparar du både pengar och 
arbetstid för upp till 1 000 euro/schweiziska franc.

Tekniska 
specifikationer

Dimensioner Diameter: 53 mm, längd: 213 mm, kabellängd: 5 m

Vikt ca 700 g utan kabel, ca 1,8 kg med kabel

Märkström 6 A till 16 A (20 A som mode 3-laddkabel)

Nätspänning 230 V (1-fas) / 400 V (3-fas)

Kommunikation Bluetooth, WiFi

Felidentifiering 10 individuella felidentifieringsalternativ, bl.a.

pausfunktion om eluttaget blir överhettat
säkerhetsavstängning om eluttagets kablar är felaktigt anslutna
säkerhetsavstängning om bilen drar för mycket ström

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

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

Aktivering RFID-läsare i typ 2-kontakten
(ISO 14443 Typ A)

Kontakt på nätsidan över 30 självdetekterande adaptrar tillgängliga för 
hushålls-, industri- och EV-uttag, adapterlängd ca 
30 cm

Koppling på fordonssidan Typ 2 (EN 62196)

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

Material, färg Anodiserad aluminium, antracit

Ordning och reda
Ingår utan kostnad: robust väska 
med integrerad karborreremsa som 
gör att den sitter på plats i baga-
geutrymmet.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar. 

JUICE CELSIUS
Temperaturgivaren JUICE CELSIUS som är in-
tegrerad i eluttagsadaptern känner av överhett-
ning (t.ex. om eluttagens kablar dåligt dragna) 
och skyddar på så sätt mot eventuella eldsvådor.
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Kontinuerliga test
Vi garanterar: kompatibilitet med alla befintliga elbilar och 
alla nylanserade modeller som har en typ 2-laddningskon-
takt.

Nätsidan 
1,4 meter Fordonssidan 

3,1 meter

Tålig
Mycket robust aluminiumhölje, vädertålig (när kontakten är 
ansluten: skölj- och dammtät; höljet: vattentålig nedsänkt 
i vatten).

Säker JUICE CONNECTOR
Anslutningskontakten av aluminium är utvecklad med tek-
nik från rymdforskningen och är dessutom överkörnings-
skyddad – för garanterat säker och flexibel laddning.

JUICE BOOSTER 3 air erbjuder även en lång rad intelligenta mjukvaru-
funktioner:

 • dynamisk lasthantering med smartJUICE
 • temperaturgivare i vanliga eluttag
 • strömmätning
 • tidsstyrning
 • accesshantering

JUICE BOOSTER 3 air
Ladda när du villoch var du vill

Typ 2 (EU)

Typ 3 (FR)

CEE32, 3-fas (hela världen)

CEE32, 1-fas (hela världen)

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

CEE16, 3-fas (hela världen)

CEE16, 1-fas (hela världen)
Plexo 32 A, 3-fas (FR)

Plexo 32 A, 1-fas (FR)

Plexo 20 A, 3-fas (FR)

Plexo 20 A, 1-fas (FR)

EV-kontakt

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

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

T23 (CH)

T15 (CH)

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

Industridon

Vanligt eluttag

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

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

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

Mer information och tillbehör hittar du här: 
juice.world/juice-booster-3-air


