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JUICEPOLE

JuicePole je robustna, polnilna postaja z dvojno vtičnico, namenjena 
komercialni uporabi. Omogoča do 22 kW moči na vtičnico in je združljiva 
z vsemi električnimi avtomobili. Zasnovana za dolgotrajno delovanje z 
največjim izkoristkom. Idealna je za postavitev v nakupovalnih središčih, 
poslovnih centrih, v stanovanjskih četrtih, na parkiriščih in vseh objektih 
s potrebami po pametnih polnilnicah za električna vozila.

Razvita in podprta s strani ENEL-a, zaupanja vrednim energetskim 
podjetjem, je JuicePole odlična rešitev za podjetja, upravljavce voznih 
parkov in točk za polnjenje električnih vozil.

Povečajte prihodek in izkoristek s pametno in 
vzdržljivo polnilno postajo

Zakaj JuicePole?

Smart Grid-povezljivost
Optimizacija polnilnih časov in 
agregacija polnilnih postaj, za 

zmanjševanje stroškov porabljene 
električne energije

Vzdržljiva in zanesljiva
Izdelana iz robustnih materialov. 
Industrijsko oblikovana v podjetju 

Enel X, vodilni v evropski e-
mobilnosti

Univerzalna združljivost
Združljivost z "MID"- certificiranim 
merilnikom za delovanje kjerkoli v 

Evropi

Prilagodljivi načini obračuna

Identifikacija uporabnikov na JuicePole 
z RFID kartico ali z mobilno aplikacijo. 

Obračunavanje preko predplačniškega 
ali naročniškega modela

Nadzor v realnem času
Uporabniški nadzor nad 

polnjenjem kjerkoli in kadarkoli 
preko mobilne aplikacije. Skrbniški 

dostop preko nadzorne plošče

Trajnost izdelave
Sistem proti vandalizmu ščiti 

vtičnice; posledično enostavnejše 
in cenejše vzdrževanje ter manj 

prekinitev v delovanju
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Tehnične podrobnosti

Napajanje
• AC Napajanje  3P/1P + N + PE
• AC Napajalna Napetost 230/400 VAC, 50/60 Hz: 1-

fazni in 3-fazni vhodni priključek

AC izhodni priključki

• MODE 3 IEC61851-1
• Vtičnica Type 3A IEC62196-2 – IPXXD (Shutters)

• 1-fazno: 1P + N + PE + Pilot
Največja moč: 3.7 kW
Največji tok: 16 A*

• Vtičnica Type 2 IEC62196-2 IPXXD (Shutters)
• 3-fazno: 3P + N + PE + Pilot + Proximity

Največja moč: 22 kW
Največji tok: 32 A*

*Max tok se lahko nastavlja preko programske opreme

Električne 
karakteristike

• Konfiguracija 25 kW: 32 A @ 400 V (1-fazno Type 3A
+ 3-fazno Type 2)

• Konfiguracija 44 kW: 64 A @ 400 V (3-fazno Type 2 +
3-fazno Type 2)

Tehnične 
karakteristike

• Dva MID-certificirana pametna merilnika
• Identifikacija z RFID kartico ali aplikacijo/pametnega telefona (NFC)
• TFT Prikazovalnik Monitor 10’’
• Električna zaščita 1-faza/3-faze: MCB (curve D) and RCD type B (30 mA)
• MCB in RCD zaščiti se ponastavita preko avtomatskega/oddaljenega kontrolnega sistema
• LED indikatorji stanja naprave: polnjenje v teku/vtičnica zasedena-rezervirana/itd.

Komunikacijski 
načini

• Povezava s sistemom upravljanja: s kartico SIM, Ethernet, WiFi, fiber /serijsko optično
• Vgrajena WiFi povezljivost (standard)
• Vgrajena RFID/NFC in Bluetooth komunikacija za lokalno povezovanje

Okoljske 
nastavitve

• Delovni temperaturni razpon: -30° C do +50° C
• Delovna vlažnostn: 5% do 95%
• Atmosferski tlak: 860 hPa do 1.060 hPa
• IP ocena:  IP 54 (odpornost na zunanje vplive; proti prašna zaščita)
• Mehanski vpliv proti udarcem: IK10
• Stopnja varnosti proti vnetljivosti polnilne postaje: UL94 V0

Prilagoditve • Prilagoditev ohišja: barve, material, nalepke
• Prilagoditev za GUI: barve, jezik

Teža in 
dimenzije

• Teža: 70 kg
• Dimenzije: 147.5 cm x 33.5 cm (premera)

Varnost • CEI EN 61851-1 Ed. 2
• CEI EN 62196-2

Garancija • 2 leti proizvajalčeve garancije

Specifikacija in izgled produkta se lahko kadarkoli spremeni
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