
—
Şarjın merkezi 
Terra AC duvar tipi şarj ünitesi

Otoyoldan eve kadar ürettiği tüm akıllı mobilite çözümleri ile; 
Dünyanın en büyük markalarının güven duyduğu ABB, Terra 
AC duvar tipi şarj ünitesinde e-mobilite liderliğini ve 130 yıllık 
inovasyon mirasını  birleştiriyor. 

—
Yüksek kalite
• Piyasadaki en yüksek 

değerli şarj ünitesi
• Geniş bağlantı seçenekleri
• Yerden kazandıran ve 

kurulumu kolay tasarım

—
Geleceğe uyumluluk
• Optimize edilmiş şarj için 

akıllı işlevsellik
• Dinamik yük yönetimi için 

enerji sayacı entegrasyonu
• Kontrol ve yapılandırma için 

özel uygulama
• Uzaktan yazılım 

güncellemesi

—
Güvenlik ve koruma
• En yüksek standartları 

karşılamak için bağımsız 
taraflarca test edilmiş ve 
onaylanmıştır.

• Akım sınırlayıcı koruma, 
kurulumda aşırı akıma karşı 
korur.

• DC topraklama hatası ve 
yüksek gerilim koruması

—

“Terra AC duvar tipi şarj 

ünitesi, her türlü işletme, ev 

veya konum için özel, akıllı ve 

ağa bağlı şarj çözümleri 

sunar.”



—
Terra Terra AC duvar tipi şarj ünitesi 
Teknik özellikler
—
Yük denetimi
• Dahili enerji sayacı 
• Dinamik yük yönetimi için 

harici sayaç enetegrasyonu 
• Akıllı bina enerji sistemlerine 

uyumluluk

—
Dahili güvenlik
• Aşırı akım
• Yüksek ve düşük gerilim
• Toprak hatası
• Darbe koruması
• PE (koruma toprağı)sürekliliği 

izleme

—
Konnektörler
• Tip 1 ve tip 2 kablo 
• Tip 2 priz kapaklı/kapaksız
• Ekstra kablo tutucuya 

ihtiyaç duymadan kablo şarj 
ünitesinin etrafına sarılabilir.

—
Bağlanabilirlik
• Ethernet RJ45
• Bluetooth
• Wifi
• 4G haberleşme
• Enerji sayaçlarına 

bağlantı için RS485/
P1

• OCPP 1.6
• RFID veya uygulama 

üzerinden 
yetkilendirme

• Uygulama veya ABB 
web portalı üzerinden 
konfigürasyon

—
Tasarım
• IEC versiyonları:
  -Tek faz 7.4 kW / 32 A’e 
kadar
  -Üç faz 22 kW / 32 A’e   
kadar
• NEMA 4 ve 4X 

muhafaza
• Tüm versiyonlar: IP54, 

IK10

Daha fazlası için: solutions.abb/terraacwallbox
Telif Hakkı© 2020 ABB - Her hakkı saklıdır.

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