
Terra 360. Hareket halindeki kullanıcılar, 
metropol bölgeler ve ticari araç filoları için 
tasarlanmış EA şarj ünitesi.

• 360 kW'a kadar güç sağlayan dünyanın 
en hızlı yüksek güçlü şarj ünitesi

• Aynı anda dört araca kadar şarj imkanı
• Tüm park konfigürasyonlarına uygun 

yenilikçi tasarım

— 
Asla durmayın!



—
ABB olarak güvenli, akıllı ve 
sürdürülebilir mobilite için 
erişilebilir teknoloji liderliğinde 
130 yıllık bir geçmişe ve 
dünyanın önde gelen AC ve DC 
şarj portföyüne sahibiz. 

İşte bu yüzden dünyanın en 
büyük markaları, evden otoyola, 
işyerine kadar pazara yön veren 
e-mobilite çözümlerimize 
güveniyor.
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—
Terra 360 
Kentlerin ve günümüzün EA sürücüsünün 
ihtiyaçlarına göre tasarlandı

Belediyeler, şehir 
merkezlerinde 
içten yanmalı 
araçları 
yasaklıyor.

Gaz ve petrol şirketleri 
de elektrikli araba 
şarjlarını kullanımı 
destekliyor; elektrik 
artık yeni bir yakıt türü 
haline gelmiştir.

Şehirler, özel ve toplu 
taşıma için yüksek güçlü 
şarj altyapılarına yatırım 
yapıyor. 

Nakliye ve taksi 
şirketleri filolarını 
elektrikli hale 
getiriyor. 

2022 itibarıyla dünya çapında 
500 farklı EV modeli mevcuttur. 
EA satışının 2025 yılına kadar 
10 milyona yaklaşacağı tahmin 
ediliyor.

Yerleşim alanlarında 
dağıtılmış hızlı şarj, 
geleneksel yakıt ikmal 
istasyonlarına bir 
alternatif sunuyor.

Perakende zincirleri, 
müşterilerine mağazayı 
uzun süre ziyaret etmeleri 
karşılığında tam şarj sunan 
hızlı şarj teknolojisine 
yatırım yapıyor.
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—
Terra 360 
Herkes için dünyanın en güçlü şarj ünitesi

Terra 360, piyasadaki en hızlı, hepsi bir arada şarj 
ünitesidir. Günümüz EA sürücüsünün ihtiyaçları 
doğrultusunda üretilen Terra 360, güçlü, esnek, 
kullanıcı dostu ve erişilebilir olmak için tasarlanmıştır. 

Temel özellikleri
• "Hepsi bir arada" entegre tasarım 
• 360 kW'a kadar şarj gücü
• 30 kW'lık adımlarla modüler ve ölçeklenebilir
• Aynı anda birden fazla EA'ya hizmet verme
• Prizler arasında dinamik güç tahsisi
• Başlıca şarj standartlarını destekler
•  500A'e varan CCS şarjı (2023'te sıvı soğutmalı seçenek 

mevcut olacaktır)
•  Porsche Taycan gibi yüksek performanslı bir araca tam 

güçte (270 kW) hizmet verebilen ve ikinci bir aracı (90 
kW) şarj edebilen tek şarj ünitesi

•  Aynı anda dört araca hizmet verebilme (2022'den 
itibaren)

• 920 Vdc'ye kadar batarya şarjı
• Entegre kablo makara yönetim sistemi
•  Şarj ünitesinin her tarafından beş metre kablo ile erişim
• 15" dokunmatik kullanıcı arayüzü
• Opsiyonel 27" reklam ekranları
• Opsiyonel kredi kartı ödeme terminalleri
• OCPP 1.6 JSON için yerel destek
• Kolay ve hızlı kurulum ve devreye alma
•  Çevrimiçi ve yerel servis ve yapılandırma araçları
•  ABB tesis ve filo güç yönetimi çözümlerine yerel 

entegrasyon



Ticari filo
Perakende

Yakıt ikmal 
istasyonları

Kullanım alanları
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Akıllı ve sürdürülebilir bir yatırım
 
ABB Terra 360, dünyanın en güçlü ve kompakt 
hepsi bir arada yüksek güçlü şarj çözümü olup, 
şarj şebekesi operatörlerinin hızlı şarj istasyonları 
kurmasına ve geleceğin mobilitesine geçişi 
hızlandırmaya yardımcı oluyor. 

Ticari filo Nakliye filosu depoları, Taksi, EA filosu depoları

Perakende Modern şehir içi şarj istasyonları, marketler, 
süpermarketler, alışveriş merkezleri, park alanları, 
araba galerileri, yarış pistleri

Yakıt ikmal istasyonları Otoyol yakıt ikmal istasyonları, yoğun trafikli yollar
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—
Terra 360’ın avantajları

Sınıfının en iyi şarj performansı

3 dakikadan daha kısa sürede 100 km menzil

Dinamik güç tahsisi

4 araca hizmet edebilen güç paylaşımı

Her prizde maksimum 500A

Herkesçe erişilebilir

Tak&Şarj et fonksiyonu ile saniyeler içinde 
şarja başlayın

Uzun kablo boyu sayesinde tüm EA 
modellerine uygun

Entegre makaralı sistem ile daima hazır kablolar

Tekerlekli sandalye kullanıcılarına uygun 
olacak şekilde tasarlanmıştır

Esneklik için tasarlandı

Çeşitli park konfigürasyonları mümkün

 Geniş özelleştirme seçenekleri

 90 kW'tan 360 kW'a kadar güç modülerliği

Tüm şarj standartlarını destekler

Kullanıcı merkezli tasarım

Basit ve sezgisel kullanıcı arayüzü

Kullanıcıyı yönlendiren yenilikçi LED 
aydınlatma sistemi

 Opsiyonel reklam ekranı ile eğlence ve 
bilgilendirme

Kolay marka bilinirliği sergileme ve 
renklerle özelleştirme
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SPECIFICATIONS

CHARGING POWER
CCS charging up to 360 kW 

CHAdeMO charging up to 150 kW 
AC Type-2 up to 22 kW

DC CHARGING CURRENT
CCS air-cooled up to 500A

CCS liquid-cooled 500A
CHAdeMO up to 350A

DC CHARGING VOLTAGE
200-920 Vdc

OUTPUT CONFIGURATIONS
Two DC outputs

Optional DC outputs (up to two)
Optional AC Type-2 socket

POWER CONFIGURATIONS
360 / 240 / 180 / 120 kW

(Upgradable with extra modules)

CABLE REACH
Up to 5 m

Integrated cable retraction system

OPTIONAL
Credit card payment terminals

Safety tilt switch
27" advertising screen

DIMENSIONS
720 x 710 x 2200 mm (W x D x H)

720 kg (360 kW model)

—
ŞARJ GÜCÜ

360 kW'a kadar CCS şarjı 
150 kW'a kadar CHAdeMO şarjı 

22 kW'a kadar AC Tip-2

—
GÜÇ KONFİGÜRASYONLARI

360 / 240 / 180 / 120 kW 
(Ek modüllerle yükseltilebilir)

—
BOYUTLAR

Yükseklik 2200 mm 
Genişlik 720 mm 
Derinlik 710 mm

—
Terra 360 hepsi bir arada özellikli 
yüksek güçlü şarj ünitesi 
Genel bakış 

90 kW'tan 360 kW'a kadar güç 
modülerliği, müşterilerin şarj 
etme ihtiyaçlarını karşılamasını 
ve gerektiğinde güç seviyesini 
artırmasını sağlar

Yenilikçi aydınlatma 
sistemi, şarj 
ünitesinin 
kullanılabilirlik 
durumunu ve bağlı 
EA’ların Şarj 
Durumunu (SOC) 
gösterir.

Kompakt boyut, 
kurulumda esneklik sağlar 
ve çoklu park senaryolarına 
olanak tanır (ön taraftan –
park ve arabaya servis)

Herkesin şarj ihtiyacını 
karşılamak üzere tasarlanmış, 
herkesin erişebileceği şarj 
ünitesi (tekerlekli sandalye 
kullanıcıları dahil)

Birden fazla standartta mevcut 
olan ve hava veya sıvı soğutmalı 
teknoloji ile 500A'e (CCS) kadar 
güç sağlayan konektörler

OCPP aracılığıyla tüm 
ana arka uçlara bağlı

İzlemesi kolay talimatlara 
sahip sezgisel kullanıcı 
arayüzü, tatminkar bir 
müşteri deneyimi sunar

Kullanıcı entegrasyonu ve 
marka görünürlüğü için 
reklam ekranı

Kullanıcı dostu kablo 
makara sistemi ve 5 
metre uzunluğundaki 
kablo ile herkes için rahat 
kullanım sağlar
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—
Teknik özellikler
Şarj Post’u

Şarj tipi Hızlı / yüksek güçlü şarj

Lokalizasyon CE
UL (2022)

Soket seçenekleri

Soket 1 1. CCS 500A
2. CCS 500A sıvı soğutmalı kablo (2022)

Soket 2 1. CCS 500A
2. CCS 500A sıvı soğutmalı kablo (2022)

Soket 3 (2022’den itibaren mevcut) 1. CCS 500A
2. CHAdeMO 200A

Soket 4 (2022’den itibaren mevcut) 1. CCS 500A
2. CHAdeMO 200A
3. AC Tip-2   22 kW 

Giriş AC güç derecesi 560 A, 385 kVA @ 50 Hz

Giriş gerilim aralığı 400 VAC +/- %10 (50 Hz veya 60 Hz) 

Maks. DC çıkış gücü derecesi 360 kW 

Maks. AC çıkış gücü derecesi (opsiyonel) 22 kW

DC çıkış gerilimi 150-920 Vdc 

Hizmet verilen EA sayısı Temel modelde iki adede kadar, isteğe bağlı olarak dört adede kadar (2022)

Kablo uzunluğu 5,5 metre

CCS kabloları maksimum akımı 500 A (2022'den itibaren hava soğutmalı, sıvı soğutmalı seçenek mevcuttur)

CHAdeMO kabloları maksimum akımı 200A or 125A (2022’den itibaren)

Şebeke tipi TN-S, TN-C, TN-C-S, TT (kaynak yönü RCD ile)

Konektör tipleri 3P + N + PE 

Koruma Aşırı akım, aşırı gerilim, düşük gerilim, DC kaçağı dahil topraklama hatası koruması, 
entegre aşırı gerilim koruması 

Aşırı gerilim kategorisi Tip II 

Güç faktörü (tam yükte) > 0,96 

THDi < %4,5 

Verimlilik > %95 (peak) 

Standby gücü 80 W 

Kısa devre akımı >60 kA 

Ön şarj akımı < 1 A 

Ani akım < 100 A 

Kaçak akım 30 mA 

Enerji ölçümü 2022'den itibaren MID ve Eichrecht uyumlu sayaçlar isteğe bağlı olarak mevcuttur

Hücresel iletişim GSM / 4G / LTE 

Modem Dahili hücresel modem. Opsiyonel olarak ikinci modem mevcuttur
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Kullanıcı arayüzü 

Bağlanabilirlik 4G / 3G / Ethernet (RJ45) üzerinden internet erişimi 

Kullanıcı doğrulama App, ISO 15118 Plug'n'Charge, RFID, PIN kodu 

Kullanıcı arayüzü 15" LCD yüksek kontrastlı dokunmatik ekran 

Kullanıcı arayüzü sayısı Ön (standart). Arka (opsiyonel)

İletişim protokolleri OCPP 1.5, OCPP 1.6 JSON

RFID Okuyucu ISO 14443 A + B ila bölüm 4 ve ISO/IEC 15693, Mifare, NFC, Calypso, Ultralight, PayPass, HID; ve daha 
fazlası 

Acil durdurma butonu Var, opsiyonel olarak mevcut

Konfigürasyon

Yazılım güncellemesi ABB web portalı üzerinden kablosuz güncellemeler 

Kontrol ve yapılandırma ABB web portalı, dahili Servis Portalı, OCPP 1.6

Çoklu dil seçeneği İngilizce, İtalyanca, İspanyolca, Almanca dahil 50'den fazla dil mevcut olup ABB Web Aracı ile yeni diller 
yapılandırılabilir 

Genel özellikler

IP ve IK derecesi IP-54 ve IK-10 (panel) / IK-8 (dokunmatik ekran) 

Muhafaza tipi Paslanmaz çelik 430 ve Alüminyum

Çalışma yüksekliği 2000 m'ye kadar

Operating sıcaklık aralığı -35 C ila + 55 C (güç düşümü geçerlidir) 

Storage sıcaklık aralığı -40°C ila +70°C 

Nem %20-95 Rh non-condensing 

Montaj Dikili tip panel 

Boyutlar (Y x G x D) 2200 x 720 x 710 mm

Ağırlık 700 kg

Sertifika ve standartlar

Şarj sistemi  IEC 61851-1 ed 3, IEC 61851-21-2 ed 1, IEC 61851-23 ed 1, IEC 61851-24 ed 1, IEC 62196-2, IEC 62196-3, 
IEC 61000

EA ile haberleşme DIN 70121,  CHAdeMO 1.2

Garanti Temel garanti Saha Kabul Testinden itibaren 24 ay veya fabrika teslimatından itibaren 30 ay süreyle 
geçerlidir.  
Garanti uzatmaları mevcuttur
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Özellikler haber verilmeksizin değiştirilebilir.

—
Daha fazla bilgi için lütfen bize ulaşın: 

ABB Elektrik Sanayi A.Ş.
Hilltown Ofis 
Aydınevler Mahallesi
Siteler Yolu No: 1A / 7 
34854 Maltepe, İstanbul 
Tel : 0216 528 22 00

ABB Müşteri İletişim Merkezi
Tel  : +90 850 333 1 222
Faks  : +90 850 333 1 225
E-mail : contact.center@tr.abb.com

www.abb.com.tr
https://emobility.abb.com/


