JuiceBox

OTTHONI TÖLTŐÁLLOMÁS

A legkönnyebb, leggyorsabb és
legintelligensebb mód az autó otthoni töltésére
A nagy teljesítményű és tartós, Type 2 töltőcsatlakozóval felszerelt JuiceBox rendelkezik
az Ön számára szükséges összes biztonsági és intelligens töltési funkcióval. A JuiceBox
az egyetlen töltőállomás, amely lehetővé teszi mind a közvetlen felhasználói vezérlést,
mind a JuiceNet szoftverplatformon keresztül optimalizált hálózat-használatot.
• A mobil alkalmazáson és a weboldalon keresztül bárhol és bármikor
szabályozhatja a töltési folyamatot.
• A töltés alacsony díjazású időszakokra történő ütemezésével csökkentheti
energiaköltségeit.
• Válassza a tisztább elektromosságot a károsanyag-kibocsátások csökkentése
érdekében (a megfelelő földrajzi helyeken)
• Vegyen részt intelligens hálózati programokban az elektromos jármű tulajdonlási
és használati költségeinek további csökkentése érdekében (a megfelelő földrajzi
helyeken).

Miért a JuiceBox?

Akár 10-szer gyorsabb töltés

A JuiceNet által vezérelt

Tisztább vezetés

Univerzális kompatibilitás

Könnyű telepítés és használat

Tartós és praktikus

Töltsön kevesebb időt az
elektromos jármű töltésével és
több időt a vezetés élvezetével.

Type 2 töltőkábel elektromos
járművekhez.

optimumway.hu

|

A töltés felügyelete és ütemezése
mobil- és weboldali alkalmazással
idő- és pénz megtakarítása
érdekében.

Az 5 m kábel könnyű hozzáférést
biztosít bármilyen elektromos
járműhöz.
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A töltéssel járó károsanyagkibocsátás a töltési idő
optimalizálásával és az intelligens
hálózati programban való
részvétellel csökkenthető.

A teljes mértékben időjárásálló
burkolattal ellátott készülék
kültéren és beltérben egyaránt
felszerelhető.

info@optimumway.hu

JuiceBox

OTTHONI TÖLTŐÁLLOMÁS

SPECIFIKÁCIÓ
ELEKTROMOS JELLEMZŐK
(MAXIMUM; ALKALMAZÁSSAL
ÁLLÍTHATÓ BE)

• Tápellátás: 32 A; 7 kW (1-fázis), 22 kW (3-fázis)
• Feszültség: 230 VAC (1-fázis) / 400 VAC (3-fázis)

BEMENETI KÁBEL ÉS
CSATLAKOZÓDUGÓ

• 1 m standard hossz

KIMENETI KÁBEL ÉS
CSATLAKOZÓ

• 5 m standard hossz

• Mode 3 kábeles telepítés
• Type 2 standard elektromos járműtöltő csatlakozó
• Teljesítmény-, energia-, feszültség- és áramerősség pontos mérése
• Hozzáférés a webalapú portálhoz: árak és töltési idők beállítása, töltési
állapot, fogyasztási adatok és offline/online állapot felügyelete egyes
berendezésekhez vagy berendezéscsoportokhoz

JUICENET ENTERPRISE
VEZÉRLŐ FELÜLET

• Járművezetői alkalmazás a töltés felügyeletéhez
• Beépített WiFi csatlakozás

WIFI

• Tartós adattárolás a tápellátás megszakadása esetén
• LED állapotjelzők

BURKOLAT

• Időjárásálló, porálló, öntött alumínium

HŐMÉRSÉKLETTARTOMÁNY

Javasolt: -30° C és +50° C között

TÖMEG ÉS MÉRETEK

• 8 kg (az összes csatlakoztatott
kábellel)

• Tartó kábelakasztóval együtt

• 26 x 16 x 9 cm (Ma x Szé x Mé)

KÓDOK ÉS SZABVÁNYOK

CE (megfelel a következőnek: EN/
IEC 61851-1 és -22), IP66

BIZTONSÁG

TÜV-minősítés. 30 mA Type A
biztosíték használata szükséges

JÓTÁLLÁS

2 év
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