JuiceBox Pro 32 C
KOMMERSIELLE LADESTAJONER

Den smarteste kommersielle ladestasjonen
for elektriske kjøretøy
JuiceBox Pro 32 C er en utvidelse av den toppmoderne linjen av intelligente ladere, og er en smart
ladestasjon med alle sikkerhets- og ladefunksjoner en bedrift trenger for å få mest mulig igjen for
investeringen. JuiceBox er drevet av JuiceNet Enterprise og er den eneste laderen som tilbyr både
direkte brukerkontroll og smart nett-optimalisering. Den gir kunder, medarbeidere og leietakere
tilgang til smarte ladeløsninger og hjelper deg med følgende:
Redusere energikostnadene ved å kontrollere ladetider og administrere etterspørselkostnader
Bruke en renere strømblanding og redusere utslipp (i aktuelle geografiske områder)
Delta i smart-grid-programmer og generere nye innteksstrømmer
Øke nettpåliteligheten og støtte adopsjon av elektriske kjøretøy

HVORFOR JUICEBOX ?
DREVET AV JUICENET

SMART NETT-TILKOBLET

UTMERKET YTELSE OG
VERDI

Intuitiv mobilapp for brukeren og
funksjonelt dashbord for administrator

Optimaliser ladetider og
aggregatstasjoner
for å redusere energikostnader og
utslipp
og tjene penger på energitjenester

Den smarte ladestasjonen er best i
klassen til en rimelig pris

UNIVERSELL
KOMPATIBILITET

FLEKSIBLE
BETALINGSMÅTER

FEILSIKKER

Kontobaserte og åpne
betalingsløsninger gir registrerte og
ikke-registrerte sjåfører muligheten
til å aktivere lading med mobilappen
eller en QR-kode

Vedvarende datalagring ved strømbrudd. Samle inn og lagre opptil 90
dagers 15-minutters intervalldata på
laderne

Standard type 2-ladekabel for
elektriske kjøretøy

JuiceBox Pro 32 C : SPESIFIKAJONER
Elektriske
egenskaper

Utgangskabel og
-kontakt
WiFi
JuiceNet Enterpriseinstrumentbord

Strøm: 32 A; 7 kW (enfase), 22 kW (trefase)
Spenning: TN 230 VAC (enfase +N) / 400 VAC (trefase +N)
Spenning: IT 230 VAC (tofase)
(maksimalt – kan justeres gjennom appen)
~ 5 m standardlengde
Standard type 2-ladekontakt for elektriske kjøretøy
Innebygget WiFi-tilkobling med enkel konfigurering
Vedvarende datalagring ved strømbrudd
Presisjonsmåling av kraft, energi, spenning og strøm
Tilgang til nettbasert portal: Angi priser og ladetider, overvåk
ladestatus, forbruksdata og frakoblet/tilkoblet status for
individuelle enheter eller enhetsgrupper
Sjåførapp med ladeovervåkning

Kabinett

LED-statusindikatorer
Værbestandig, støvtett, støpt aluminium
Hylster med inkludert kabelhenger

Temperaturområde

Anbefalt: -30 °C – +50 °C

Vekt og mål

8 kg fullt utstyrt med kabler
26 x 16 x 9 cm (H, B, D – hovedkabinett)

Koder og standarder

CE-merket (overholder EN/IEC 61851-1 og -22), IP66

Sikkerhet

TÜV-testet. Krever ekstern 30 mA type B RCD

Garanti

2 års garanti

