
JUICE
CHARGER me 3

Não só é bonita, 
como também 
é robusta, à prova de 
água e inteligente.

Totalmente pré-con-
figurada de origem e 
pronta para ser utilizada 
imediatamente. Basta 
montar, ligar e começar 
a carregar.

A Wallbox económica para todos os veículos elétricos 
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Ativação por RFID
Ativação padronizada com dois cartões 

RFID pré-programados fornecidos.

Medição exata
Disponível opcionalmente com um contador 
MID calibrado e diretamente legível para uma 
gestão dinâmica da carga e uma faturação exata 
da corrente de carga em função dos consumos.

Comunicação sem fios
Módulo sem fios integrado para ligação 
ao backend JUICE-EXO ou para atualizações 
over the air.

Ergonomia
A ficha de tipo 2 não só tem um 

aspeto futurista, como também se 
adapta bem à mão graças ao seu 

formato ergonómico.

À prova de futuro
ISO 15118 (Plug & Charge): o posto de carregamento 
reconhece automaticamente o seu carro e ativa 
o processo de carregamento (desde que o seu carro 
cumpra os requisitos da norma ISO 15118).

À prova de poeira e água
Também oferece proteção contra 
submersão (IP67).

Ligação em rede
O JUICE EXO permite-lhe ter uma 
visão geral da sua instalação. Quer se 
trate de gestão de postos de carrega-
mento, administração de utilizadores 
ou faturação, o backend da Juice 
permite-lhe fazer tudo online.

Durabilidade
Graças à construção de 

alta qualidade.

Instalação rápida
Abra a caixa, ligue o cabo de alimentação, 
coloque a tampa no lugar e já está.

Alojamento para a ficha
Incluído no material entregue: design 

perfeito para uma montagem na parede ou em 
pedestal, seguro para utilização no exterior.

Cabo com 5 metros
Para chegar sempre à tomada de 

carregamento, mesmo que o lugar 
estacionamento não seja o ideal.

Comunicação clara
Os ícones LED no painel  

dianteiro mostram de forma  
clara e constante o estado atual.

JUICE CHARGER me 3
Basta ligar e começar a carregar

É bom saber
Com um design elegante e intemporal, o pedestal 
disponível como opção adapta-se perfeitamente 
a qualquer ambiente. Visualmente discreto, convence 
graças à sua funcionalidade e estabilidade.

Reservado o direito a alterações. 

 Especificações técnicas

Dimensões 280 × 280 × 125 mm

Peso 6,5 kg

Corrente de entrada 230 V, 6–32 A (monofásica) CA ou 400 V, 6–32 A (trifásica) CA

Potência de saída 11 kW (16 A, trifásica); regulável para 22 kW (32 A, trifásica)

Disjuntor de corrente 
de avaria

RCD CC 6 mA integrado, opcionalmente RCD CA 30 mA 
e interruptor automático

Comunicação OCPP 1.5/1.6, Modbus TCP, EEBUS
Interface Ethernet (LAN, ligação RJ45), ligação sem fios

Ativação Leitor RFID para controlo de acessos (MIFARE Classic/Desfire)
Frequência RFID: 13,56 MHz.

Gestão do 
carregamento/carga

Configurável para operação em modo mestre e escravo 
(até 250 unidades), limitação de carga através de contactos 
isentos de potencial

Segurança Sensor de temperatura interno para reduzir a corrente de carga 
independentemente da temperatura ambiente

Grau de proteção IP67

Resistência a impactos IK10

Temperatura operacional -30 °C até +50 °C

Antichoques
Resistente a impactos (até ao grau IK10).

Compatibilidade
Com todos os veículos  
elétricos com ligação de  
tipo 2.

Montagem flexível 
A montagem pode ser à superfície ou  
encastrada, ou num pedestal.

Gestão da carga
Também inclui uma gestão dinâmica local da 
carga para até 250 postos de carregamento. 
Opcionalmente, o JUICE CHARGER me 3 
também se encontra disponível com contador 
certificado MID diretamente legível.

Para a ligação direta a sistemas de distribuição 
elétrica, tais como barramentos ou cabos de 
fita, o JUICE CHARGER me 3 encontra-se 
disponível com um disjuntor de corrente de 
avaria/interruptor automático integrado.



visit  
juice.world

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

Robustez
Caixa robusta em aço inoxidável resistente às 
intempéries. Pode ser montado na parede ou  
num pedestal disponível separadamente.

Instalação rapidíssima
A instalação demora dois minutos e pode ser feita 
por qualquer técnico, mesmo um que nunca tenha 
instalado um posto de carregamento.

JUICE CHARGER me 3
Concebido em série para 
o protocolo Plug & Charge

Pode encontrar mais informações e acessórios em 
juice.world/juice-charger-me-3

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