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Inne przyrządy / adaptery / akcesoria
A 1631 EV monitoring cable

Akcesorium A 1631 EV 
monitoring cable zostało 
zaprojektowane do współpracy 
z testerami bezpieczeństwa 
instalacji elektrycznych oraz 
innymi akcesoriami firmy 
Metrel w celu monitorowania 
sygnału sterującego pilota 
CP, a także parametrów 
prądów oraz napięć podczas 
procesu ładowania pojazdów 
elektrycznych (EV). Zostało 
ono wyposażone w żeńskie 
złącze typu 2 w celu 
podłączenia do ładowanego 
pojazdu oraz męskie złącze 
typu 2 do podłączenia do 
punktu ładowania pojazdów 
elektrycznych (EVSE).
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ZASTOSOWANIE

• Monitorowanie procesu ładowania pojazdów 
elektrycznych.

KLUCZOWE CECHY

• Monitorowanie procesu ładowania AC pojazdów 
elektrycznych prądami o wartościach do 32A:
• Monitorowanie sygnału komunikacyjnego 

pilota CP;*
• Monitorowanie rezystancji w obwodzie pilota PP;
• Monitorowanie wartości prądu ładowania;
• Monitorowanie wartości napięcia;

• Możliwość podłączenia analizatorów mocy / 
jakości zasilania w celu rejestracji parametrów 
podczas całego cyklu ładowania (np. MI 2883 
Energy Master, MI 2884 Energy Master XA);

• Możliwość symulacji zewnętrznego obciążenia 
(do 13A) poprzez złącza bananowe w celu 
weryfikacji liczników energii stacji ładowania.

NORMY 
Funkcjonalność:*
• EN 61851-1; 
• HD 60364-6; 
• EN 60364-7-722;
Kompatybilność elektromagnetyczna:
• EN 61326
Bezpieczeństwo:
• EN 61010-1; 
• EN 61010-2-030; 
• EN 61010-031
 
* Wymaga: A 1632 eMobility Analyser oraz MI 3152 
EurotestXC lub MI 3155 EurotestXD.



DANE TECHNICZNE WYPOSAŻENIE

Zestaw standardowy A 1631
• A 1631 EV monitoring cable
• Przewód pomiarowy, 1,5 m, 5 szt. (czarny - 

3 szt., zielony - 1 szt., blue - 1 szt.)
•  Przewód pomiarowy ze złączami ba-

nanowymi 2 mm, czerwony, 1 m, 2 szt.

* Aplikacja eMobility może być pobrana za 
darmo ze sklepu Google. 

Fotografie przedstawione w niniejszej ulotce moga sie nieznacznie róznic od stanu faktycznego.
Producent zastrzega prawo do zmiany danych bez uprzedniego ostrzezenia..
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Funkcje pomiarowe Wartość

Maksymalny prąd ładowania AC stacji EVSE ze złączem typu 2 32 A

Maksymalne obciążenie zewnętrzne gniazd bananowych
podczas symulacji

13 A

Dane ogólne 

Zasilanie sieciowe 230 V / 400 V 3~ ± 10 % 
50 Hz - 60 Hz, 60 VA
32 A

Kategoria przepięciowa 300 V CAT II

Kategoria pomiarowa 300 V CAT II

Stopień ochrony IP 65 (obudowa zamknięta)
IP 40 (obudowa otwarta)

Wymiary (szer. x wys. x gł.) 36 cm x 16 cm x 33 cm

Zakres temperatur pracy -10 °C … 50 °C

Maks. wilgotność względna 90 %RH (0 °C … 40 °C), bez kondensacji

Wysokość pracy do 3000 m


