
We build the future since 1983

NEW

Tester pro kontroly dobíjecích 
stanic pro elektromobily a 
ověření domácích a 
průmyslových elektrických 
systémů

More than safe, sure.



Určitě více 
než bezpečné.

MACROEVTEST

MACROEVTEST, novinka  HT

pro ověřování a kontroly 

dobíjecích stanic pro 

elektromobily (EVSE) v souladu s 

normami IIIEEECCC   ///   EEENNN   666111888555111---111   aaa   IIIEEECCC   

///   EEENNN666000333666444---777---777222222   a pro revize  v 

soukromém a průmyslovém 

prostředí

DDDooobbbíííjjjeeecccííí   ssstttaaannniiiccceee:::
nnnooovvvýýý   zzzpppůůůsssooobbb   vvvyyyuuužžžiiitttííí   eeellleeekkktttrrriiiccckkkééé
eeennneeerrrgggiiieee...



VESTAVĚNÝ
KABEL

DOTYKOVÝ
DISPLEJ

TYP 2* ZÁSTRČKA

* další zástrčky k dispozici na 
vyžádání

WIFI 
PŘIPOJENÍ



KONTROLA nabíjecích stanic
PRO ELEKTRICKÉ AUTA

MACROEVTEST + EV-TEST100

Připojení je jednoduché.

MacroEVtest je připojen prostřednictvím dodaného kabelu C100EV k 

EV-Test100, který je připojen pomocí vestavěného kabelu 

opatřeného zástrčkou typu 2 k nabíjecí stanici.

USNADŇŇŇUUUJJJEEE

EV-Test100 může simulovat přítomnost dobíjeného automobilu a 

zároveň komunikovat s MacroEVtestem díky novému displeji se 

systémem dotykové obrazovky, který je charakteristický pro zařízení 

nejnovější generace HT.

SSSIIIMMMUUULLLUUUJJJEEE

Chcete-li správně provést všechny testy, musíte pouze dodržovat 

ŘŘŘÍÍÍZZZEEENNNÝÝÝ   PPPOOOSSSTTTUUUPPP   vvvyyytttvvvooořřřeeennnýýý   ssspppooollleeečččnnnooossstttííí   HHHTTT pro tento inovativní 

přísroj.

NNNÁÁÁPPPOOOVVVĚĚĚDDDAAA

Před každou zkouškou MacroEVtest indikuje, jak musí být kabely 

přesně připojeny, a na konci měření, kromě zjištěných hodnot, 

pppooossskkkyyytttuuujjjeee   vvvyyyhhhooodddnnnoooccceeennnííí   vvvýýýsssllleeedddkkkůůů   ttteeessstttůůů,,, vyhodnocení je velice 

jednoduše   označeno zelenou barvou nebo červenou barvou.

PPPŘŘŘIIIPPPOOOJJJEEENNNÍÍÍ

› KKKOOONNNTTTIIINNNUUUIIITTTAAA test ochranného vodiče nabíjecí stanice

›IIIzzzooolllaaačččnnnííí   ttteeesssttt nabíjecí stanice

›OOOvvvěěěřřřeeennnííí   SSSTTTAAAVVVŮŮŮ dobíjecí stanice

›Měření CCCEEELLLKKKOOOVVVÉÉÉHHHOOO   ZZZEEEMMMNNNÍÍÍHHHOOO   OOODDDPPPOOORRRUUU

›Ověření vybavení proudových chráničů (zkouška proudových chráničů tttyyypppuuu   AAA,,,   BBB   

aaa   tttyyypppuuu   BBB   666mmmaaa)))

IEC///EN 66618885551-1 a IEC///EN6660333666444-777-777222222

›Vozidlo není přítomno

›Vozidlo je přítomno, ale nenabíjí se

›Přítomné a dobíjené vozidlo

›Události a anomálie, které lze zjistit během fáze dobíjení

›Simulace poruchy ochranného vodiče

›Indikace přítomnosti napětí na výstupním konektoru EVSE pomocí LED

›Ověření mechanického zámku ve spojení se stanicí: je možné zkontrolovat, že stanice,

během fáze dobíjení blokuje uvolnění kabelu (pokud je stanice vybavena touto funkcí)

TTTEEESSSTTT

NNNOOORRRMMMYYY

OOOVVVĚĚĚŘŘŘEEENNNÍÍÍ,,, ZZZKKKOOOUUUŠŠŠKKKYYY
   AAA            SSSIIIMMMUUULLLAAACCCEEE



REVIZE SOUKROMÝCH A 
PRŮMYSLOVÝCH SYSTÉMŮ

MACROEVTEST

Barevný TFT displej s dotykovou obrazovkou umožňuje nové a 

všestrannější použití přístroje.

MacroEVtest nabízí na svém displeji všechny možné alternativy 

pro provedení dokonalého měření.

Nový systém přijatý společnosti HT využívá optimálně připravený 

přístroj pro měření a dokáže navrhnout nejvhodnější připojení pro 

daný typ měření

Funkce AUTO v systémové nabídce umožňuje provádět testy velmi 

rychle.

Na konci každého testu poskytuje MacroEVtest na základě 

naměřené hodnoty vyhodnocení výsledku s uvedením, zda 

odpovídá normám.

Všechny testy lze uložit a za účelem vytvoření protokolu.Data 

přenést přes WiFi do počítače, chytrého telefonu nebo tabletu.

MĚŘENÍ

PŘÍPRAVA

OVĚŘUJE

IEC/EN 60364 
NORMY

TESTY
›Test RCD typu A, typu AC také do 1000 mA a typu B. S příslušenstvím RCDX10 které je dodáváno s 
přístrojem. Dále je také možné testovat RCD s externími kleštěmi do 10 A.
›Izolační testy do 1000V
›Testy kontinuity
›Zkoušky celkového zemního odporu a voltametrickou metodou ( lze také měřit odpor zemniče bez rozpojení
pomocí volitelných kleští T2100).
›S příslušným programováním řízeným systémem dotykové obrazovky může toto zařízení otestovat
přerušovací výkon, vypínací proudy, I2t  pro magneticko-tepelné jističe (MCB) s křivkami B, C, D, K a 
pojistkami typu gG a aM
›Měření impedance smyčky / vedení a výpočet předpokládaného zkratového proudu s vysokým rozlišením
(0,1 mOhm) v systémech TN s použitím volitelného příslušenství IMP57



Pomocí externích sond (volitelně) může MacroEVtest měřit parametry prostředí, jako je teplota / 
vlhkost vzduchu, osvětlení (Lux).
Použitím volitelného proudového převodníku  je také možné provádět měření ÚNIKAJÍCÍCH
PROUDŮ, COSPHI, ENERGIE a HARMONICKÝCH.

EN-CENTRUM, s.r.o. Pechlátova 93/17 Praha 5 15000 

Tel: +420 257 322 538 - Fax: Fax: +420 251 560 202 email: sales@encentrum.cz - 

web: www.encentrum.cz 

Standardní příslušenství

Volitelné příslušenství

›C2033X
Třívodičový kabel se zástrčkou Schuko 
›UNIVERSALKITG3
Sada 4 kabelů + 4 krokosvorky + 3 měřicí kabely 
›KITTERRNE
Sada 4 kabelů + 4 zemnící sondy + přepravní taška 
›PT400
Dotykové pero (je součástí přístroje)                     
›PR400 
Sonda  s test tlačítkem START / STOP 
›ZEROLOOP
Adaptér nulové smyčky                                            
›EV-TEST100  
Zkušební adaptér EVSE                              
›RCDX10  
Násobič proudu RCD do 10A

›HT4005K
Standardní kleště 200A / 1V AC v plném rozsahu 
›HT96U
Standardní kleště 1/100 / 1000A 
›IMP57
Příslušenství pro měření impedance smyčky s 
vysokým rozlišením
›T2100
Kleště pro měření odpru zemniče bez rozpojení
 ›HT52 / 05
Sonda pro měření teploty / vlhkosti

›SP-5100
Popruhy na nosení přístroje 
TOPVIEW 2006
PC Windows software + optický / USB propojovací 
kabel 
›VA507
Kufr na přístroj
YABAT0003000
Dobíjecí baterie NiMH, 1,2 V, typ AA 6 ks 
›YABAT0004001
Externí nabíječka
›YAMUM0058HT0
Stručná příručka 
YAMUM0057HT0
Návod na  CD-ROM ›
Kalibrační list výrobce ISO

›HT53 / 05
Sonda pro měření osvětlení (lux)                            
›BORSA2051
Přepravní taška na přístroj                             
›606-IECN Konektor s magnetickým hrotem 
›1066-IECN
Konektor pro prodloužení banánových kabelů 
4mm

PODÍVEJTE SE NA 
VIDEO TUTORIAL

TECHNICKÝ LIST

M A D E

I T A L Y
 I N


