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CHARGER me 3

Inte bara anslåen-
de och effektfull: 
Tålig, vattentät och 
intelligent.

Helt förkonfigurerad 
i fabriken och redo att 
användas omedelbart. 
Montera, anslut och 
börja ladda.

Den praktiska laddboxen för alla elfordon 
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Aktiveras med RFID
Standardiserad aktivering med två medföljande 

förprogrammerade RFID-kort.

Exakt mätning
Tillval med direkt avläsningsbar mätare kalibrerad 
enligt MID-standard för en dynamisk lasthantering 
och en exakt debitering av den laddningsström 
som förbrukas.

Trådlös kommunikation
Integrerad WLAN-modul för anslutning 
till JUICE-EXO backend eller för uppdatering 
via luften.

Passar bra i handen
Typ 2-kontakten ser inte bara 

futuristisk ut; den har dessutom en 
ergonomisk form som gör att den 

ligger bra i handen.

Framtidssäkrad
ISO 15118 (Plug and Charge): Laddningsstationen 
känner automatiskt igen din bil och startar laddningen. 
(Förutsatt att bilen uppfyller kraven i ISO 15118.)

Damm- och vattentät
Till och med skyddad om den sänks 
ner i vatten (IP67).

Nätverksansluten
Med JUICE EXO får du en komplett 
överblick över din installation. 
Stationsstyrning, användarhantering 
eller fakturering – med backend från 
Juice klarar du allt online.

Lång hållbarhet
tack vare konstruktionen 

av hög kvalitet.

Snabb installation
Öppna höljet, anslut strömmatningsledningen 
och sätt kåpan på plats så är du klar.

En box för kontakterna
Ingår i leveransen: Perfekt utformade för 
montering på väggen eller på stolpe och 

säker för utomhusbruk.

5-meterskabel
Så räcker den ända fram till 

laddboxen även om man råkar 
parkera lite snett.

Tydlig kommunikation
LED-ikoner på frontpanelen visar  

alltid aktuell status på ett tydligt sätt.

JUICE CHARGER me 3
Det är bara att ansluta och börja ladda

Bra att veta
Den fristående stolpen som levereras separat 
smälter in perfekt i alla omgivningar med sin 
eleganta, tidlösa design. Visuellt diskret, med 
övertygande funktionalitet och tålig konstruktion.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar. 

 Tekniska specifikationer

Dimensioner 280 × 280 × 125 mm

Vikt 6,5 kg

Ingångsström 230 V, 6–32 A (1-fas) AC eller 400 V, 6 – 32 A (3-fas) AC

Uteffekt 11 kW (16 A, 3-fas); kan ställas in på 22 kW (32 A, 3-fas)

Jordfelsbrytare Integrerad RCD DC 6 mA, tillval RCD AC 30 mA och LS

Kommunikation OCPP 1.5/1.6, Modbus TCP, EEBUS
Ethernet-gränssnitt (LAN, RJ45-anslutning), WLAN

Aktivering RFID-läsare för kontrollerad åtkomst (MIFARE Classic/Desfire)
RFID-frekvensen är 13,56 MHz.

Laddnings-/
lasthantering

Konfigurerbar för drift med över- och underordnade enheter 
(upp till 250 enheter), lastbortfall via potentialfria kontakter

Säkerhet Intern temperatursensor för reducering av laddningsströmmen 
oberoende av omgivningstemperaturen

Skyddsklass IP67

Slaghållfasthet IK10

Drifttemperatur −30 °C till +50 °C 

Slagtålig
Slagtålig mot stötar (upp till IK10).

Helt enkel kompatibel
med alla elfordon som har en 
typ 2-kontakt.

Flexibel montering 
Kan monteras på en stolpe,  
på eller under gipsväggar.

Belastningsstyrning
Dynamisk laddningshantering finns lokalt 
i upp till 250 laddstationer. JUICE CHARGER 
me 3 finns att få med en direkt avläsningsbar 
MID-certifierad mätare.

JUICE CHARGER me 3 finns att få med 
inbyggd jordfelsbrytare/dvärgbrytare 
för direkt anslutning till kraftnätet med 
strömskenor eller flatkabel.



visit  
juice.world

Testas kontinuerligt med utmärkt resultat
Vi garanterar: kompatibilitet med alla befintliga 
elbilar och alla nylanserade modeller som har en 
typ 2-laddningskontakt.

Tålig
Tåligt och väderbeständigt hölje av rostfritt stål.
Kan installeras som en väggmonterad enhet eller  
på en fristående stolpe som är tillgänglig separat.

Blixtsnabb installation
Monteringen tar bara två minuter och den kan 
utföras av en tekniker med goda elkunskaper – även 
om personen aldrig har installerat en laddningsstation 
tidigare.

JUICE CHARGER me 3
Utformad i serieproduktion för 
”Plug and Charge” protokollet

Du hittar mer information och tillbehör här:
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

