
JuiceBox Pro 32
LADESTAJONER FOR BOLIG OG NÆRING

Den enkleste, raskeste og smarteste måten  
å lade bilen på hjemme

JuiceBox er kraftig og holdbar og er utstyrt med ladekontakt type 2 og med alle de 

sikkerhetsfunksjonene og smarte ladefunksjonene du trenger. JuiceBox er den eneste 

ladestasjonen som gir både direkte brukerkontroll og smart lading, og kan kontrolleres 

gjennom programvareplattformen JuiceNet.

    Kontroller ladingen hvor som helst og når som helst gjennom mobilappen og nettportalen

        Reduser energikostnadene ved å planlegge ladingen når prisene er lave

        Velg en renere strøm og reduser utslippene (i aktuelle geografiske områder)

HVORFOR JUICEBOX ?

Bruk mindre tid på å vente på  
at elbilen lader og mer tid på  

å dra nytte av kjøreturene

OPPTIL TI GANGER 
RASKERE LADING

Overvåk og planlegg ladingen med 
en intuitiv mobilapp og nettportal 

som sparer tid og penger

DREVET AV JUICENET

Ved å benytte en JuiceBox har  
du alltid trygg, forutsigbar og sikker 

lading

SIKKER LADING

Standard type 2-ladekabel for 
elektriske kjøretøy

UNIVERSELL 
KOMPATIBILITET

~ 5 m fastbundet kabel gir enkel 
tilgang

ENKEL Å BRUKE OG 
INSTALLERE

Et fullstendig værbestandig kabinett 
kan monteres både utendørs og 

innendørs

HOLDBAR OG PRAKTISK



JuiceBox Pro 32 : SPESIFIKAJONER 

 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)

Elektriske 
egenskaper

  ~ 5 m standardlengde
          Standard type 2-ladekontakt for elektriske kjøretøy 

Utgangskabel og 
-kontakt

 CE-merket (overholder EN/IEC 61851-1 og -22), IP66Koder og standarder

 TÜV-testet. Krever ekstern 30 mA type B RCD Sikkerhet

 Nettbasert portal for skrivebordstilgang
         Presisjonsmåling av kraft, energi, spenning og strøm; opptil 10 

automatiske varslinger, blant annet effektiv tidsbruk, start-  
og sluttidspunkt for lading, enhet frakoblet, enhet tilkobling 
igjen, bil ikke tilkoblet innen et angitt tidspunkt på kvelden osv.

JuiceNet-appen for 
elektriske kjøretøy

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

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

Vekt og mål

 5 års garantiGaranti

 Anbefalt: -30 °C – +50 °CTemperaturområde

Kabinett

WiFi           Innebygget WiFi-tilkobling med enkel konfigurering 
          Vedvarende datalagring ved strømbrudd


