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Den er ikke bare 
pæn: Den er også 
robust, vandtæt og 
intelligent.

Fuldt forudkonfigureret 
fra fabrikken og klar til 
brug med det samme. 
Monter den, tilslut den, 
og start opladningen.

Den billige vægboksoplader til alle elbiler 
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Aktivering via RFID
Standardiseret aktivering med to medfølgende, 

forprogrammerede RFID-kort.

Præcis måling
Fås med en direkte aflæselig måler (ekstraudstyr) 
kalibreret i henhold til MID-standarden til dynamisk 
belastningsstyring og nøjagtig, forbrugsafhængig 
afregning af ladestrømmen.

Trådløs kommunikation
Integreret WiFi-modul til tilslutning til 
JUICE EXO-backend eller til trådløse 
enhedsopdateringer.

Ligger godt i hånden
Ikke alene ser Type-2-stikket flot 

og futuristisk ud: Dets ergonomiske 
form ligger også godt i hånden.

Fremtidssikret
ISO 15118 (Plug and Charge): Ladestationen 
genkender automatisk din bil og aktiverer opladningen. 
(Forudsat at din bil understøtter kravene i ISO 15118.)

Støv- og vandtæt
Er sågar beskyttet mod 
nedsænkning i vand (IP67).

Forbundet
Med JUICE EXO har du et komplet 
overblik over din installation. 
Uanset om det er stationsstyring, 
brugeradministration eller 
fakturering - med Juice-backend 
kan du ordne alt online.

Lang levetid
takket være konstruktionen 

i høj kvalitet.

Hurtigt installeret
Åbn kabinettet, tilslut strømforsyningslinjen, 
sæt coveret på plads - og så er du færdig.

Et cover til stikket
Medfølger i leveringsomfanget: Perfekt 

formet, til montering på væggen eller 
piedestalen, sikker til udendørs brug.

5 meter langt kabel
Det er nok til at man kan nå 

opladningsporten, selvom man ikke 
finder den perfekte parkeringsplads.

Klar kommunikation
LED-ikonerne på frontpanelet  

viser tydeligt enhedens aktuelle  
status på ethvert tidspunkt.

JUICE CHARGER me 3
Du skal bare tilslutte, så starter 
opladningen

Godt at vide
Piedestalen, der fås som ekstraudstyr, kan med 
sin enkle, tidløse form perfekt integreres 
i ethvert miljø. Visuelt diskret med overbevisende 
funktionalitet og robust holdbarhed.

Med forbehold for ændringer uden forudgående varsel. 

 Tekniske specifikationer

Dimensioner 280 × 280 × 125 mm

Vægt 6,5 kg

Indgangsstrøm 230 V, 6-32 A (enfaset) AC eller 400 V, 6-32 A (trefaset) AC

Udgangseffekt 11 kW (16 A, trefaset); kan indstilles til 22 kW (32 A, trefaset)

Fejlstrømsafbryder (RCD) integreret RCD DC 6 mA, RCD AC 30 mA og LS fås som ekstraudstyr

Kommunikation OCPP 1.5/1.6, Modbus TCP, EEBUS
Ethernet-grænseflade (LAN, RJ45-forbindelse), WiFi

Aktivering RFID-læser til kontrolleret adgang (MIFARE Classic/Desfire)
RFID-frekvensen er 13,56 MHz.

Opladnings-/
belastningsstyring

Konfigurerbar til master- og slave-drift (op til 250 enheder), 
belastningsreduktion via potentialfrie kontakter

Sikkerhed Intern temperatursensor til at reducere ladestrømmen uanset 
omgivelsestemperaturen

Beskyttelsesgrad IP67

Slagfasthed IK10

Driftstemperatur −30 °C til +50 °C

Slagfast
Modstandsdygtig over for stød 

(op til IK10).

Kompatibel
med alle elbiler udstyret 
med et type-2-stik..

Fleksibel montering 
Kan monteres på en piedestal, som en  
overflade- eller planmonteret variant.

Belastningsstyring
En lokal dynamisk ladestyring er integreret 
til op til 250 ladestationer. JUICE CHARGER 
me 3 fås også med en MID-kompatibel 
måler, som kan aflæses direkte.

JUICE CHARGER me 3 fås med indbygget 
FI/LS (reststrømsafbryder) til direkte 
tilslutning til strømfordelingssystemer 
såsom strømskinner eller båndkabler.



visit  
juice.world

Testes løbende med succes
Vi garanterer: Kompatibilitet med alle eksisterende 
elbiler og hver nyligt lanceret model udstyret med et 
Type-2-opladningsstik.

Robust
Robust, vejrbestandigt kabinet i rustfrit stål.
Kan installeres som en vægmonteret enhed eller  
på en separat tilgængelig enkeltstående sokkel.

Lynhurtig installation
Installation tager bare to minutter og kan udføres 
af enhver tekniker med kendskab til elektriske 
installationer - selv personer der aldrig før har 
installeret en ladestation.

JUICE CHARGER me 3
Designet i serieproduktion for 
„Plug and Charge-protokollen“

Find mere information og tilbehør her:
juice.world/juice-charger-me-3

http://www.juice.world
http://juice-technology.com/juice-charger-me
https://juice.world/produkte/juice-charger-me-3/
http://juice-technology.com/juice-charger-me

