
JUICE
CHARGER me 3

Niet alleen visueel 
een blikvanger: 
robuust, waterdicht 
en intelligent.

Volledig voorgeconfi-
gureerd in de fabriek 
en direct gereed voor 
gebruik. Monteren, 
aansluiten en beginnen 
met laden.

De voordelige wallbox voor alle elektrische voertuigen 
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Activeren via RFID
Gestandaardiseerde activering met twee 

meegeleverde, voorgeprogrammeerde RFID-kaarten.

Exacte meting
Optioneel met direct afleesbare, volgens MID-norm 
geijkte meter voor een dynamisch lastmanagement 
en de exacte, verbruiksafhankelijke verrekening van 
de laadstroom.

Draadloze communicatie
Geïntegreerde wifimodule voor verbinding 
met de JUICE-EXO-backend of voor 
over-the-air-toestelupdates.

Ligt prettig in de hand
De type 2-stekker ziet er niet 

alleen futuristisch uit: met zijn 
ergonomische vorm ligt hij ook 

prettig in de hand.

Toekomstbestendig
ISO 15118 (plug and charge): het oplaadpunt 
herkent automatisch je auto en activeert het laden. 
(Mits je auto ISO 15118 ondersteunt.)

Stof- en waterdicht
Zelfs beschermd tegen 
onderdompelen (IP67).

Gekoppeld
Met JUICE EXO heb je een compleet 
overzicht over je installatie. Oplaad-
puntbeheer, gebruikersbeheer of 
facturatie – met de backend van Juice 
regel je alles online.

Duurzaam
dankzij het ontwerp van 

hoge kwaliteit.

Snel geïnstalleerd
Behuizing openen, stroomkabel 
aansluiten, deksel plaatsen en klaar.

Houder voor de stekker
Inbegrepen bij de levering: fraai 

vormgegeven, voor montage aan de wand 
of de paal, veilig voor gebruik buitenshuis.

5 meter kabel
Zo kun je het oplaadcontact altijd 

bereiken, zelfs al parkeer je per 
ongeluk niet helemaal recht.

Heldere communicatie
De led-pictogrammen op de ruit aan de  

voorzijde geven op elk moment duidelijk  
de actuele status van het apparaat aan.

JUICE CHARGER me 3
Gewoon aansluiten en beginnen 
met laden

Goed om te weten
Het decente, tijdloze ontwerp van de afzonderlijk 
verkrijgbare laadpaal past moeiteloos in elke om-
geving. De laadpaal is visueel decent en overtuigt 
door functionaliteit en stoere duurzaamheid.

Kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. 

 Technische specificaties
Afmetingen 280 × 280 × 125 mm

Gewicht 6,5 kg

Ingangsstroom 230 V, 6-32 A (1-fase) AC of 400 V, 6-32 A (3-fasen) AC

Uitgangsvermogen 11 kW (16 A, 3-fasen); instelbaar op 22 kW (32 A, 3-fasen)

Aardlekbeveiliging RCD DC 6 mA geïntegreerd, optioneel RCD AC 30 mA en 
vermogensschakelaar

Communicatie OCPP 1.5/1.6, Modbus TCP, EEBUS
Ethernet-interface (LAN, RJ45-verbinding), WLAN

Activering RFID-lezer voor gecontroleerde toegang (MIFARE Classic/Desfire)
De RFID-frequentie is 13,56 MHz.

Laad- en 
lastmanagement

Configureerbaar voor master-en-slavebediening (tot 250 units), 
lastafschakeling via potentiaalvrije contacten

Beveiliging Interne temperatuursensor voor reductie van de laadstroom 
onafhankelijk van de omgevingstemperatuur

Beschermingsgraad IP67

Stootvastheid IK10

Bedrijfstemperatuur –30 °C tot +50 °C

Stootvast
Bestand tegen stoten (tot IK10).

Gewoon compatibel
met alle elektrische 
voertuigen voorzien van 
een type 2-connector.

Flexibele montage 
Kan op een paal worden geïnstalleerd  
of als op- of inbouwvariant.

Lastmanagement
Voor maximaal 250 laadstations is een 
lokaal-dynamisch laadmanagement geïnte-
greerd. Hiervoor is de JUICE CHARGER me 3 
leverbaar met een direct afleesbare, MID- 
conforme meter.

Voor de directe aansluiting op stroomverdeel-
systemen als stroomrails of bandkabel is de 
JUICE CHARGER me 3 ook verkrijgbaar met 
ingebouwde aardlek-/vermogensschakelaar.
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Succesvol getest op continue basis
Wij garanderen: compatibiliteit met alle bestaande 
elektrische auto’s en elk nieuw gelanceerd model 
voorzien van een type 2-connector.

Robuust
Robuuste, weerbestendige roestvrijstalen behuizing.
Te installeren als aan de wand gemonteerde unit of 
op zichzelf staand op een afzonderlijk verkrijgbare 
standaard.

Razendsnelle installatie
Installatie is met 2 minuten gebeurd, en kan worden 
uitgevoerd door elke geschoolde vakman – ook 
al heeft die nog nooit eerder een oplaadpunt 
geïnstalleerd.

JUICE CHARGER me 3
Standaard ontworpen voor 
“plug and charge”

Meer informatie en accessoires vind je hier:
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

