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Zakaj JuiceBox?

Visoko zmogljiv in vzdržljiv JuiceBox je opremljen z napajalnim vtičem tipa 2 (Charging 
plug Type 2) in z vsemi varnostnimi in pametnimi funkcijami za polnjenje, ki jih 
potrebujete. 

JuiceBox je edina polnilna postaja, ki uporabniku omogoča neposreden nadzor , preko 
brezplačne aplikacije za pametne telefone, in optimizacijo preko pametnega omrežja 
z  upravljanjem preko programske platforme: JuiceNet.

• Nadzor polnjenja kjerkoli in kadarkoli preko mobilne aplikacije in spletnega portala

• Zmanjšajte stroške porabe energije z vnaprej načrtovanim polnjenjem baterije vašega
električnega avtomobila ob urniku nizke tarife za električno energijo

Najlažji, najhitrejši in najpametnejši način 
polnjenja avtomobilske baterije doma

Čistejša el. energija in vožnja

Optimizirajte urnike polnjenja in 
sodelujte v programih pametnih 

omrežij za zmanjšanje emisij*

Do 10x Hitrejše polnjenje

Manj časa za polnjenje, 
hitrejša pripravljenost vozila, 

več časa za užitek v vožnji

Univerzalna združljivost 
Type 2 standardni EV 

polnilni priključek-kabel

Enostavna uporaba in namestitev 
Priloženi ~3.8 m kabel omogoča 
enostaven dostop in priključitev

Nadzor-Upravljanje z JuiceNet
Spremljanje in razporejanje polnjenja 
z napredno mobilno aplikacijo in web 
portalom, vam  prihrani čas in denar

Vzdržljiva in praktična
Ohišje, ki je popolno odporno na 

vremenske vplive, lahko namestite 
na prostem ali v zaprtih prostorih

* če je to tehnično in geografsko mogoče

• * Izberite "čistejšo el. energijo" pridobljeno z manj emisijami

• * Vključite se v programe pametnih omrežij (Smart Grid), da bi še bolj znižali stroške 
   lastništva, uporabe in vožnje z vašim električnim vozilom     
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Tehnične podrobnosti

Električne karakteristike
(Maksimum; nastavitev preko aplikacije)

• Moč: 32 A; 7,4 kW (1-faza), 22 kW (3-faze)
• Napetost: 230 VAC (1-faza) / 400 VAC (3-faze)

Dovodni kabel & vtič 
• 1 m standardna dolžina
• Instalacijski način ožičenja 3

Odvodni priključni kabel & vtič 
• ~3.8 m standardne dolžine
• Tip 2 (Type 2) standardni EV napajalni vtikač

EV JuiceNet Aplikacija

• Dostop preko brskalnika za namizne računalnike; Mobilna aplikacija
za pametne prenosne naprave z iOS in Android OS

• Natančno merjenje moči, energije, napetosti in toka; do 10
samodejnih obvestil; vključno z efektivnim časom polnjenja,
začetekom in zaključkom polnjenja, izguba povezave (offline),
vzpostavljena povezava (online), avtomobil: nepriključen ob
določenem času prednastavljenega urnika  itd.

Povezljivost
• WiFi povezljivost z enostavno namestitvijo
• Konstantno shranjevanje podatkov za primer prekinitve napajanja

Ohišje
• LED indikatorji stanja naprave
• iz litega aluminija; IP 66 odpornost na zunanje vplive; proti prašna zaščita

Temperaturno območje delovanja • Priporočljivo: -30° C do +50° C

Teža & Dimenzije
• 8 kg skupaj z priloženimi kabli
• 26 x 16 x 9 cm (V, Š, D - osnovno ohišje)

Standardi
• CE oznaka (združljiv z EN/IEC 61851-1 and -22)
• OLEV (Electric Vehicle Homecharge Scheme)

Varnost • TÜV-tested. Potreben zunanji 30 mA Type A RCD

Garancija • 2 letna proizvajalčeva garancija za  rezidenčne uporabnike




