
Walizka została wyprodukowana 
z tworzywa sztucznego o wysokiej 
wytrzymałości, spełnia stopień ochrony 
IP 65 oraz posiada zamek chroniący przed 
kradzieżą. W środku została wypełniona 
miękką, sprężystą pianką z wyciętymi i 
specjalnie wyprofilowanymi otworami na 
analizator jakości energii, zasilacz A 1479, 
router 3G/WiFi A 1475 oraz odbiornik GPS A 
1355. Żeby poziom ochrony urządzenia był 
jeszcze wyższy, przewody połączeniowe, 
włączając w to adaptery prądowe dla 
cęgów, zostały zintegrowane w walizce 
i wyciągnięte poza pokrywę tworząc 
dodatkowe miejsce dla cęgów prądowych 
czy innych, niezbędnych akcesoriów. 
Aby ułatwić montaż na słupie walizka 
posiada wbudowane uchwyty na opaski 
montażowe. Firma Metrel wychodząc 
naprzeciw potrzebom użytkowników, którzy 
potrzebują mocnej i bardziej wytrzymałej 
walizki do transportu analizatorów i 
akcesoriów stworzył dodatkowo model 
A 1500 - profesjonalną, wodoodporną 
walizkę transportową. Jest ona tak samo 
wytrzymała jak model A 1565, pozbawiona 
została zintegrowanych przewodów, 
zabezpieczenia przeciw kradzieży i opasek, 
ale za to oferuje większą ilość miejsca 
na akcesoria. Pod każdym innym kątem 
jest to identyczna konstrukcja oferująca 
bezprecedensową ochronę przed ciężkimi 
warunkami środowiskowymi.

Analiza jakości energii
A 1500 i A 1565 Profesjonalne, wodoszczelne walizki transportowe
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Ciężkie warunki atmosferyczne 
mogą zniszczyć nawet najbardziej 
wytrzymałe urządzenia, gdy 
pozostają przez jakiś czas 
niezabezpieczone. Duża część 
pomiarów i testów jest wciąż 
wykonywana na zewnątrz gdzie 
znajduje się niewiele odpowiednich 
miejsc, które zapewniałyby ochronę 
przed niesprzyjającymi warunkami 
atmosferycznymi. Analiza jakości 
energii czy rejestracja parametrów 
mocy to tylko niektóre z przykładów 
zastosowań, w których pomiary 
wykonuje się przez dłuższy czas i 
w niesprzyjających środowiskach. 
Dla właśnie takich sytuacji firma 
Metrel zaprojektowała dla całej 
rodziny analizatorów jakości 
energii wytrzymałe i wodoszczelne 
walizki do przeprowadzania 
analizy i rejestracji parametrów 
sieci na świeżym powietrzu, np. 
słupów wysokiego napięcia, stacji 
elektroenergetycznych, itp.

Montaż na słupie WN.
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Profesjonalna walizka A 1500 została wykonana z tworzywa sztucznego o wysokiej wytrzymałości. Wyposażona została również 
automatyczny zawór wyrównywania ciśnienia pozwalający na łatwe otwarcie walizki po zmianie wysokości lub temperatury. Wytrzymała, 
lekka, w pełni wodoszczelna walizka oferująca ponadprzeciętną ochronę analizatorów jakości energii.

Przenośna, wodoszczelna walizka A 1565, posiadająca stopień ochrony IP 65 do zewnętrznych zastosowań dla analizatorów jakości energii. 
Stworzona z myślą o bezpieczeństwie dzięki zamkowi pozwala na zastosowanie szeregu dodatkowych akcesoriów takich jak: zasilacz A 
1479, router 3G/WiFi czy odbiornik GPS. Walizka posiada standardowe przewody napięciowe do wszystkich gniazd oraz cztery adaptery 
prądowe do podłączenia cęgów prądowych.

DANE TECHNICZNE

ZASTOSOWANIE

DANE OGÓLNE

Wymiary (dł. x szer. x wys.) 420 x 325 x 250 mm

Masa netto 4.0 kg

Kategoria przepięciowa CAT IV / 600 V or CAT III / 1000 V

Stopień ochrony IP 65 

Temperatury stosowania -20 ... 55 °C

Materiał Polipropylen (PP)

Wodoszczelna walizka A 1500 została zaprojektowania do przechowywania i transportu: 
Analizatora jakości energii
Zasilacza A 1479
Wszystkich opcjonalnych akcesoriów włączając cęgi prądowe

Wodoszczelna walizka A 1565 została zaprojektowana do zastosowań zewnętrznych, np. na słupach wysokiego napięcia, stacjach 
elektroenergetycznych, itp. pozwalając na zamontowanie:

Analizatora jakości energii
Zasilacza A 1479
Routera 3G/WiFi A 1475
Odbiornika GPS A 1355
Elastycznych lub kleszczowych cęgów prądowych


