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JUICEBOX Pro 32

Γιατί JuiceBox;

Καθαρότερη Οδήγηση

Συμμετοχή στα προγράμματα
έξυπνων δικτύων για τη
μείωση των εκπομπών

Έως 10x Ταχύτερη Φόρτιση

Λιγότερος χρόνος φόρτισης και
περισσότερος χρόνος απόλαυσης

οδήγησης

Συμβατότητα

Τυποποιημένο καλώδιο
φόρτισης Τύπου 2

Εύκολη Χρήση & Εγκατάσταση

Εύκολη πρόσβαση στη φόρτιση με
καλώδιο 5 μέτρων

Έξυπνη Πλατφόρμα JuiceNet

Παρακολούθηση και
προγραμματισμός φόρτισης για

εξοικονόμηση χρόνου & χρημάτων

Ανθεκτικότητα & Πρακτικότητα

Πλήρως αδιάβροχο. Για
εξωτερικούς ή εσωτερικούς χώρους

Το JuiceBox είναι ένας υψηλής ισχύος και ανθεκτικόςφόρτισης, εξοπλισμένος μεφίσα
Τύπου 2 και όλες τις λειτουργίες ασφάλειας και έξυπνηςφόρτισηςπου χρειάζεστε.

Το JuiceBox είναι ο μόνος σταθμόςφόρτισηςπου δίνει απευθείας έλεγχο στον χρήστη
και δυνατότητα αξιοποίησης έξυπνου δικτύου, μέσω τηςπλατφόρμας JuiceNet.

• Ελέγχετε τηφόρτιση οποιαδήποτε στιγμή μέσωmobile app ή online

• Μειώνετε το κόστος ρεύματοςφορτίζοντας όταν οι τιμές είναι χαμηλές

• Επιλέγετε μια καθαρότερηπηγήηλεκτρικής ενέργειας για ναμειώσετε τις εκπομπές*

• Συμμετέχετε σε προγράμματα έξυπνων δικτύων για να μειώσετε
περαιτέρω το κόστος ιδιοκτησίας και οδήγησης ενός ηλεκτρικού
αυτοκινήτου*

*διαθέσιμοστις ορισμένεςπεριοχές

Ο ευκολότερος, ταχύτερος και ο πιο έξυπνος
τρόπος να φορτίζετε ενα ηλεκτρικό αυτοκίνητο
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Τεχνικά Χαρακτηριστικά

• Ισχύς: 32 A, 7 kW (μονοφασική) / 22 kW (τριφασική)
• Τάση: 230 VAC (μονοφασική) / 400 VAC (τριφασική)

Καλώδιο Εισόδου & Φίσα

Ηλεκτρικά Χαρακτηριστικά

• 1 μέτρο μήκος
• Καλωδιωμένη εγκατάσταση Mode 3

Καλώδιο Εξόδου & Σύνδεσμος
• 5 μέτρα μήκος
• Τυποποιημένη φίσα φόρτισης Τύπου 2

EV JuiceNet App

• Online πλατφόρμα
• Ένδειξη ισχύος, ενέργειας, τάσης και ρεύματος. Ειδοποιήσεις για:

διάρκεια φόρτισης, έναρξη/τέλος φόρτισης, εκτός/επαναφορά
δικτύου, ειδοποίηση μη σύνδεσης του αυτοκίνητο με τον
φορτιστή, κλπ.

WiFi
• Ενσωματωμένο WiFi, με εύκολη ρύθμιση
• Αποθήκευση δεδομένων στο cloud

Κέλυφος
• LED ενδείξεις κατάστασης
• Αδιάβροχο, ανθεκτικό σε σκόνη, χυτό αλουμίνιο
• Περιλαμβάνεται θήκη με στήριξη καλωδίου

Εύρος θερμοκρασίας • Συνιστάται: -30° C έως +50° C

Βάρος & Διαστάσεις
• 8 κιλά πλήρως εξοπλισμένο με καλώδια
• 26 x 16 x 9 cm (Υ, Π, Β - κέλυφος)

Κώδικες & Πρότυπα • Σήμανση CE (συμμορφώνεται με EN/IEC 61851-1 και -22), IP66

Ασφάλεια • TÜV πιστοποιημένο. Συμπεριλαμβάνεται RCD τύπου A.
Απαιτείται εξωτερικό RCD τύπου A EV ή τύπου B, 30 mA

Εγγύηση • 2 χρόνια εγγύηση


