
HVORFOR VELGE JUICEBOX?

Den enkleste, raskeste og smarteste 
måten å lade bilen din 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 uansett hvor du er og når som helst via mobilappen

Reduser dine energikostnader ved å planlegge ladingen for å minimere strømregningen

Lad smart del effekt ved flere ladere i en installasjon

FOR BOLIG

JuiceBox Pro 32

TILKOBLET BRUKERVENNLIG IKONISK OG PRAKTISK

Utnytt vår tjeneste for
fjernstyrt teknisk assistanse

Optimaliser lademønster 
basert på den laveste  
strømprisen - Tariff 
optimalisering

Planlegg og overvåk 
din lading med vår 
brukervennlige mobilapp

Intuitive LED-lamper viser  
ladestatus

Enkel å installere og sette opp 
uten behov for vedlikehold

Egnet for både innendørs
og utendørs installasjon

Få oversikt over forbrukt  
energi på dine ladinger 

El.nr: 9670032 IT

El.nr: 9670033 TN



JuiceBox Pro 32: SPESIFIKASJONER

Strøm: 32 A; 7 kW (enfase), 22 kW (trefase)
Spenning: TN 230 VAC (enfase +N) / 400 VAC (trefase +N)
Spenning: IT 230 VAC (tofase)

Elektriske egenskaper

Utgangskabel og -kontakt ~ 3,8 m standardlengde
Standard type 2-ladekontakt for elektriske kjøretøy

(maksimalt – kan justeres gjennom appen)

Avvik fra spesifikasjoner og utseende kan forekomme

MODE 3

Med JuiceNet appen kan du styre alt du har 
behov for når det gjelder din JuiceBox lader. 
Fortell appen hvor batteristatusen på bilen og 
den beregner selv via Smart Charge når bilen 
skal starte å lade basert på ønsket avgangstid. 
Historikk og statistikk er også tilgjengelig via 
PC/MAC via JuiceNet dashbordet. Har du flere 
ladere hjemme kan du sette opp lastgrupper.

Din JuiceBox kan monteres rett  
på vegg via medfølgende brakett  
eller du kan bestille en ladestolpe 
for montering i bakken. Laderen 
har IP66 sertifisering på kapsling 
og er svært robust og 
værbestanding. 

Kundesenter: 815 44 200
bestilling@elektroskandia.no
www.eletroskandia.no

Nettbasert portal for skrivebordstilgang
Presisjonsmåling av kraft, energi, spenning og strøm; opptil
10 automatiske varslinger, blant annet effektiv tidsbruk, startog
sluttidspunkt for lading, enhet frakoblet, enhet tilkobling igjen,
bil ikke tilkoblet innen et angitt tidspunkt på kvelden osv.

Innebygget WiFi-tilkobling med enkel konfigurering
Vedvarende datalagring ved strømbrudd

5 års garanti

WiFi

Garanti

JuiceNet-appen for elektriske kjøretøy

TÜV-testet. Krever ekstern 30 mA type B RCDSikkerhet


