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Inne przyrządy / adaptery / akcesoria
A 1532 XA EVSE adapter

Adapter A 1532 EVSE XA jest używany 
do sprawdzenia bezpieczeństwa oraz 
poprawności funkcjonowania stacji 
ładowania pojazdów elektrycznych 
(EVSE) w połączeniu z odpowiednimi 
testerami instalacji niskiego napięcia 
firmy METREL. Został zaprojektowany 
do testowania stacji ładowania w trybie 
3 wyposażonych we wtyczkę typu 2. 
Wersja XA umożliwia podłączenie 
3-fazowego obciążenia (prąd maks. 
13 A) oraz symulację wystąpienia 
różnych błędów (włącznie z przerwą 
w przewodzie PE). W połączeniu 
z testerami instalacji niskiego 
napięcia wyposażonymi w testy 
AUTOSEQUENCE®, umożliwia kompletny 
test bezpieczeństwa i funkcjonalności 
stacji ładowania pojazdów elektrycznych 
za pomocą jednego przycisku. 
Dodatkowo za pomocą oprogramowania 
MESM można stworzyć profesjonalne 
raporty pomiarowe.

KLUCZOWE CECHY

• Gniazda bananowe do połączenia z testerem 
instalacji niskiego napięcia; 

• Wskaźniki napięcia na wyjściu urządzenia EVSE
• Wybór rezystancji zadawanej czujnikowi 

podłączenia (ang. Proximity Pilot) dla 
symulowania podłączenia przewodu oraz 
sprawdzenia poprawności doboru prądu 
ładowania

• Wybór rezystancji badanej przez obwód 
sterowania (ang. Control Pilot) dla symulowania 
stanu podłączonego pojazdu elektrycznego

• Gniazdo wtyczkowe do szybszego podłączenia 
testera instalacji (L1, N, PE)

• Wtyk męski typu 2 do podłączenia do 
urządzenia EVSE

• Obsługa pomiaru  wyłączników EV RCD 6 mA 
• Wsparcie oględzin/testów funkcjonalnych* 
• Obsługa testów AUTO SEQUENCE ® *
• Tworzenie raportów z badań EVSE** 
• Możliwość obciążenia stacji ładowania 

prądem do 13A (z poziomu gniazda lub gniazd 
bananowych)

• Symulacja usterek takich jak zwarcie diody, 
zwarcie PE-CP oraz przerwy w PE 

• Wyjście BNC do monitorowania sygnału CP
*Oględziny/testy funkcjonalne oraz testy AUTO SEQUENCE ® są obsługiwane jedynie w połączeniu z przyrządami MI 3152 EurotestXC oraz MI 
3152H EurotestXC 2,5kV.
** Wydruk raportów jest możliwy jedynie poprzez oprogramowanie MESM na komputery PC. Licencja P1101 w niektórych przypadkach musi być 
zakupiona osobno.
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NORMY

Bezpieczeństwo
• EN 61010-1
Funkcjonalność
• EN 61851-1

ZASTOSOWANIE

• Testowanie instalacji ładujących pojazdy 
elektryczne (EVSE) 

• Odbiorcze oraz okresowe testowanie 
prywatnych oraz publicznych stacji ładowania 
EVSE



DANE TECHNICZNE

OBSŁUGIWANE PRZYRZĄDY

INFORMACJE DOT. ZAMÓWIEŃ

Standardowy zestaw A 1532
• Adapter EVSE
• Mały futerał transportowy
• Instrukcja obsługi

Uwaga! Zdjęcia w tym katalogu mogą nieznacznie różnić się od urządzenia w momencie dostawy. 
Zastrzega się możliwość zmian technicznych bez wcześniejszego powiadomienia.

MERSERWIS - OFICJALNY
DYSTRYBUTOR  MARKI METREL W POLSCE
Profesjonalna Aparatura Kontrolno-Pomiarowa
gen. Wł. Andersa 10, 00-201 Warszawa
dh@merserwis.pl, www.merserwis.pl

Napięcie wejściowe 400 V (3-fazowe)

Częstotliwość pomiarowa 50 Hz

Prąd pomiarowy 267 A (10ms) w trybie dorywczym

Maksymalny prąd obciążenia 13 A w trybie ciągłym

Symulacja stanu pilota podłączenia
(ang. Proximity Pilot - PP)

Obwód otwarty
13 A
20 A
32 A
63 A

Symulacja pilota sterowania 
(ang. Control Pilot - CP)

Stan A (nie połączono)
Stan B (połączono, brak ładowania)
Stan C (ładowanie bez wentylacji)
Stan D (cładowanie z wentylacją)

Stany błędów pilota CP zwarcie z PE przez diodę
Zwarcie diody
Przerwa w PE

Kategoria przepięciowa 300 V CAT II

Stopień ochrony IP 40

Stopień zanieczyszczeń 2

Klasyfikacja ochronności Podwójna izolacja

Wysokość 3000 m n.p.m.

Wymiary (dł. x szer. x wys.) 200 x 100 x 70 mm

Długość przewodu testoweg 0.5 m

Masa 0.82 kg

Zakres temperatury pracy 0 °C … 40 °C @ 95 % RH, bez kondensacji

Zakres temperatury składowania -10 °C … +70 °C

Maksymalna względna wilgotność 
składowania

90 % RH (-10 °C … +40 °C) 
80 % RH (40 °C … 60 °C)

A 1532 XA 
EVSE

EV
RCD

EV
RCM

Zs bez
wyzwolenia 
EV RCD

Oględziny / 
spr. funkcjo-
nalne

Testy EVSE 
AUTOSE-
QUENCE

Raporty 
z badań 
EVSE

MI 3155 EurotestXD • • • • • • •

MI 3152 EurotestXC • • • • • • •

MI 3152H EurotestXC 2,5 kV • • • • • • •

MI 3102 BT EurotestXE • • •

MI 3102H BT EurotestXE 2,5 kV • •

MI 3125 BT Eurotest COMBO • • • •

MI 3100 SE  EurotestEASI •

MI 3100 s  EurotestEASI •

MI 3125 EurotestCOMBO •

MI 3105 EurotestXA •

MI 3101 EurotestAT •

PRZYKŁAD TESTÓW AUTO SEQUENCE


