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Hoogte: 432 mm, Diepte: 175 mm

Breedte: 274 mm

ca. 29 kg

400 V, 16 A (driefasig) AC

230 V, � 25 A (eenfasig) AC

ca. 1,2% (ca. 70 W)

antraciet , zwarte kabel

Aluminium, 2 mm

-25°C tot +40°C

Dimensions

Gewicht

Ingangsstroom 

Uitgangsvermogen  

Vermogensverlies

Kleur 

Behuizing

Bedrijfstemperatuur 

Succesvol getest. 
Compatibel met alle bestaande en nieuwe 

eenfasige elektrische voertuigen op de 

markt.

Technische specificaties

Voor meer informatie en toebehoren, zie
www.juice-technology.com/juice-phaser

Onder voorbehoud van wijzigingen zonder kennisgeving..

Veilige JUICE CONNECTOR

De robuuste aluminium stekker geeft 

zelfs geen krimp als er een auto over rijdt 

en staat garant voor veilige en flexibele 

oplaadbeurten.

Zeer eenvoudig te installeren

Dankzij internationaal goedgekeurde 

stroomstekkers (CEE 16, driefasig) en het 

eenvoudige installatiesysteem.

IEC 62752, 62196, 61851, Mode 2/3, EMC, RoHS

IP65

CEE16, 400 V (IEC 60309)

Kabellengte 150 cm

JUICE CONNECTOR, ontworpen voor directe

aansluiting op de JUICE BOOSTER 2

Alle eenfasige elektrische auto's met type 1- of

type 2-laadaansluitingen (incl. eenfasige plug-

in hybride voertuigen)

CE-conformiteit

Beschermingsgraad

Aansluiting

netzijde

Aansluiting

voertuigzijde

Compatibiliteit

Sluit de JUICE PHASER gewoon aan op een driefasige rode 

CEE 16-wisselstroomcontactdoos. Dit apparaat zet de stroom 

van 16 A automatisch om naar 25 A.

Voortaan kunt u uw elektrische auto wettelijk opladen 

met een eenfasige spanning van 25 ampère en 5,8 kW,

waar u ook bent, zonder het risico asymmetrische 

belastingen te veroorzaken.

Laadversneller
voor eenfasig opgeladen elektrische voertuigen

JUICE PHASER



JUICE CONNECTOR
De aluminium stekker werd ontworpen 

met behulp van ruimtevaarttechnologie 
en communiceert met de JUICE BOOSTER 2 

om een optimaal oplaadproces te garanderen.

Flexibiliteit
De stroomkabel van 150 cm is zeker lang 

genoeg om de afstand tot het 

dichtstbijzijnde stopcontact te overbruggen. 

JUICE PHASER - laad sneller op met eenfasige stroom

JUICE BOOSTER 2

Sluit de JUICE BOOSTER 2 

gewoon direct aan op de 

JUICE CONNECTOR en 

geniet van eenvoudige, 

zorgeloze oplaadbeurten.

Snel maar stevig
Dankzij het handige snelmontagesysteem 

kunt u de JUICE PHASER in geen 
tijd op een wand monteren.

Zorgeloos
Doordat het communiceert met de JUICE BOOSTER 2 wordt 

het apparaat automatisch in- en uitgeschakeld.  Dit voorkomt 

stroomverbruik in stand-by en betekent een besparing 

van zowat 50 euro per jaar.

Beproefd en getest
De CEE 16 is een internationaal 
goedgekeurde industriële stekker.

Asymmetrische belastingen ontstaan wanneer de uitgangsdraden van een driefasige 

wisselstroomkring ongelijkmatig worden belast.

Wanneer grote asymmetrische belastingen niet worden gecompenseerd, kan dit in extreme 

gevallen schade aan generatoren en spanningstransformators in elektriciteitscentrales 

veroorzaken.

In vrijwel alle Europese landen zijn asymmetrische belastingen van meer dan 16 A verboden 

(alleen voor eenfasige stroom). In Duitsland ligt de grens voorlopig nog op 20 A, maar deze zal in 

de nabije toekomst worden verlaagd naar 16 A.

Wij nemen het probleem van asymmetrische belastingen ernstig

Autofabrikanten kunnen geld besparen door hun auto's alleen met eenfasige laders uit 

te rusten. Dit gaat ten koste van de consument, die thuis slechts eenfasig met 16 A kan 

opladen.

Eenfasig opladen van elektrische auto's

Buitengebruik
De behuizing van de JUICE PHASER 
is waterdicht (beschermingsgraad IP65).

Voor meer informatie over de JUICE BOOSTER 2:
www.juice-technology.com/juice-booster

Veel gebouwen hebben hoofdzekeringen van 25 A. Dit 

betekent dat er maximaal 16 A beschikbaar is voor het 

opladen van een elektrische auto, want meestal zijn er 

andere huishoudelijke verbruikers die tegelijk stroom 

afnemen.

Huishoudelijke stroomvoorziening

Alles voor wandmontage

Koop de wandsteun met de 

bijbehorende montageset voor uw 

JUICE BOOSTER 2 en monteer alles 

handig op de wand.
Snel eenfasig opladen
Sluit hem gewoon aan op een rood CEE 16 driefasig 
stopcontact en laad op met 5,8 kW eenfasige stroom.


