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Ei pelkkä katseen-
vangitsija, vaan 
myös kestävä, 
vesitiivis ja älykäs.

Täysin esimääritetty 
tehtaalla ja välittömästi 
käyttövalmis. Asenna, 
yhdistä ja aloita 
lataaminen.

Edullinen latausasema kaikille sähköautoille 
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Aktivointi RFID:llä
Standardoitu aktivointi kahdella mukana toimitetulla, 

esiohjelmoidulla RFID-kortilla.

Tarkka mittaus
Valinnaisesti saatavilla varustettuna suoraan 
luettavissa olevalla, MID-standardin mukaisesti 
kalibroidulla mittarilla, joka mahdollistaa dynaamisen 
kuormanhallinnan ja lataussähkön tarkan, kulutuksen 
mukaisen laskutuksen.

Langatonta tiedonsiirtoa
Integroitu WLAN-moduuli JUICE-EXO-taus-
taohjelmistoon yhdistämistä tai langattomia 
laitepäivityksiä varten.

Istuu hyvin käteen
Tyypin 2 pistoke näyttää 

puoleensavetävän futuristiselta, 
mutta sen ergonominen muoto 

istuu myös hyvin käteen.

Tulevaisuudenkestävä
ISO 15118 (Plug and Charge): Latausasema tunnistaa 
autosi automaattisesti ja aktivoi lataustoiminnan. 
(Mikäli autosi tukee ISO 15118 -standardin vaatimuksia.)

Pöly- ja vesitiivis
Kestää jopa upotuksen (IP67).

Yhdistetty
JUICE EXOn avulla saat täyden 
yleiskatsauksen koko asennuksesta. 
Juicen taustaohjelmiston avulla hoidat 
kaiken verkossa – latausasemien ja 
käyttäjien hallinnasta laskutukseen.

Pitkäikäinen
laadukas rakenne.

Nopea asentaa
Avaa kotelo, liitä syöttökaapeli, 
aseta suojus paikalleen – ja olet valmis.

Säilytyspaikka pistokkeelle
Kuuluu toimitussisältöön; muodollisesti 
pätevä, seinään tai tolppaan asennusta 

varten, turvallinen ulkotiloissa.

5 metrin kaapeli
Ulottuu latauspistokkeeseen, 

vaikka et pysäköisikään 
täysin suoraan.

Selkeää viestintää
Etulevyn LED-kuvakkeet näyttävät aina  

selkeästi laitteen nykyisen tilan.

JUICE CHARGER me 3
Liitä ja aloita lataaminen

Hyvä tietää
Erikseen saatavilla olevan tolpan sileä, tasainen 
muotoilu integroituu täydellisesti kaikkiin 
ympäristöihin. Visuaalisesti hillitty, vakuuttavan 
toiminnallinen ja kestävä.

Voidaan muuttaa ilman edeltävää ilmoitusta. 

 Tekniset tiedot

Mitat 280 × 280 × 125 mm

Paino 6,5 kg

Ottovirta 230 V, 6–32 A (1-vaiheinen) AC tai 400 V, 640–32 A (3-vaiheinen) AC

Antoteho 11 kW (16 A, 3-vaiheinen); säädettävissä 22 kW:iin (32 A, 3-vaiheinen)

Jäännösvirtalaite RCD DC 6 mA, integroitu; valinnaisesti RCD AC 30 mA ja LS

Tiedonsiirto OCPP 1.5/1.6, Modbus TCP, EEBUS
Ethernet-liitäntä (LAN, RJ45-liitäntä), WLAN

Aktivointi RFID-lukija hallittua pääsyä varten (MIFARE Classic/Desfire)
RFID-taajuus on 13,56 MHz.

Latauksen-/kuorman-
hallinta

Määritettävissä pää- ja alitoimintaan (enintään 250 yksikköä), 
kuorman erotus potentiaalivapaiden koskettimien avulla

Suojaus Sisäinen lämpötila-anturi latausvirran pienentämiseen ympäristön 
lämpötilasta riippumatta

IP-suojausluokka IP67

Iskunkestävyys IK10

Käyttölämpötila –30...+50 °C

Iskunkestävä
Iskunkestävyysluokka IK10.

Yhteensopiva
kaikkien sähköautojen kanssa, 
joissa on tyypin 2 liitäntä.

Joustava asennus 
Asennettavissa tolppaan, rappauksen  
päälle tai rappauksen alle.

Kuormanhallinta
Paikallisdynaaminen latauksenhallinta on 
käytettävissä jopa 250 latausasemalle. 
Tätä varten JUICE CHARGER me 3 on 
saatavilla suoraan luettavissa olevalla, 
MID-vaatimusten mukaisella mittarilla.

Suoraa sähkönjakelujärjestelmiin – kuten vir-
takiskoihin tai nauhakaapeleihin – liittämistä 
varten JUICE CHARGER me 3 on saatavilla 
sisäisellä vikavirtajohdonsuojakatkaisijalla.
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Testattu toimivaksi jatkuvassa käytössä
Takaamme yhteensopivuuden kaikkien olemassa 
olevien ja tulevien tyypin 2 liitännällä varustettujen 
sähköautojen kanssa.

Kestävä
Lujatekoinen, säänkestävä kotelo ruostumattomasta 
teräksestä. Voidaan asentaa seinään asennettuun yksikköön 
tai erikseen saatavilla olevalle itsenäiselle jalustalle.

Salamannopea asennus
Koko asennus kestää kaksi minuutta, ja sen voi tehdä 
kuka tahansa sähköasentaja – jopa sellainen, joka ei 
ole koskaan ennen asentanut latausasemaa.

JUICE CHARGER me 3
Suunniteltu sarjatuotannossa 
”Plug and Charge” -protokollalle

Lisätietoja ja lisävarusteet löydät osoitteesta
juice.world/juice-charger-me-3
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