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Visão Geral 

O Padrão Primário de Transferência RD-22 representa o estado da 

arte na tecnologia disponível comercialmente em padrões de 

transferência CC-CA. O RD-22 tem exatidões típicas para medidas 

em CA dentro dos limites de rastreabilidade. Repetibilidade de 1 ppm 

pode ser obtida com entradas de 127 V e 5 A em modelos 

específicos. 

O RD-22 usa a tecnologia Dytronic da Radian, incluindo um 

conversor A/D projetado pela Radian baseado no princípio de 

conversão com balanço de cargas. O RD-22 usa um novo 

comparador de corrente com transformador de núcleo concêntrico 

compensado eletronicamente. Este comparador é auto-range, sendo 

montado externamente ao padrão permitindo a conexão isolada 

galvanicamente entre as duas unidades. Estas duas novas 

tecnologias são combinadas para proporcionar o mais alto grau de 

exatidão, estabilidade e versatilidade oferecidas em um padrão 

primário de transferência. 

O RD-22 pode ser usado para transferir medições acuradas e 

rastreáveis obtidas no laboratório de calibração da Radian Research. 

Alternativamente, ele pode ser calibrado diretamente por um 

laboratório credenciado pela rede metrológica nacional, tal como o 

NIST. 

O RD-22 também pode ser testado usando-se uma referência 

primária externa de CC para tensão, corrente e tempo. Estas 

referências de CC externas podem ser comparadas diretamente com 

o conjunto de referências internas do RD-22. Além disso, o RD-22 

pode ser usado como referência ativa para o Laboratório RS-933 da 

Radian para compor um laboratório metrológico completo de CA. 

O RD-22 proporciona medições monofásicas de energia e potência, 

simultaneamente, nos quatro quadrantes. As entradas de potencial e 

de corrente são do tipo auto-range. Esta característica, desenvolvida 

pela Radian, torna impossível danificar a unidade por meio de 

aplicação de sinais nos taps incorretos. A entrada de potencial 

trabalha de 60 V até 600 V e a entrada de corrente trabalha de 0,2 A 

até 200 A. A entrada de alimentação auxiliar fornece 24 V de CC para 

o RD-22 e minimiza a interferência da rede de 60 Hz nos circuitos de 

medição. 

O RD-22 pode opcionalmente realizar análise de harmônicos até a 

componente de ordem 150. Uma outra opção permite que o RD-22 

calcule automaticamente e apresente o erro dos padrões que forem 

testados. A opção de sensor analógico permite o teste de 

transdutores e outros dispositivos que forneçam corrente de saída no 

lugar de pulsos digitais. O RD-22 também disponibiliza uma porta de 

comunicação serial para interface com um PC.  

. 

 

Máximo Erro de Medição em CA: 
      50 ppm + Incerteza de Rastreabilidade 



 

Especificações Técnicas 
 

 
 

ACESSÓRIOS OPCIONAIS PARA O RD-22 

•   RM-1S, Chave de Teste 

•  RR-DS, Sensor de Disco 

•  RR-PCSuite 

•   RR-1H, Captador ótico com LED infravermelho 

•  RD-Kit Software 

•  RR-1H/v, Captador ótico com LED visível 

•   RD-Calibrate Software 

•  RM-AO, Adaptador ótico 

•  RR-KYZ, Adaptador de Pulsos KYZ 

•  RM-111, Comparador Automático 

 
FAIXA DE OPERAÇÃO 

•   Comparador de Corrente (auto-range) 

•   0,2 até 125 A   por entrada (opção de 125 A) 

•   0,2 até 200 A por entrada (opção de 200 A) 

•   Entrada de Potencial: 60 até 600 V (auto-range) 

•   Entrada de Alimentação Auxiliar: 120 V ou 240 V 

•   Entrada de CC Auxiliar: 24 V (nominal) 

•   Frequência: 45 até 65 Hz 

•   Ângulo de Fase: 0 até 360° ou -180 até 180° 

•   Fator de Potência: -1 até 1sem impacto na exatidão 

•   Faixa de Temperatura: 18° até 30°C 

•   Umidade: 0% até 95% sem condensação 

•   Choque e Vibração: Qualquer um que não seja destrutiva 

 
DESCRIÇÃO FÍSICA 

•   Peso 

•   RD-22 + Comparador + Plataforma: 5,45 kg 

•   Conversor de Potência Auxiliar: 1,36 kg 

•  Tamanho 

•  RD-22: A   =   190,5 mm,    L  =   139,7 mm,    P   =  7 mm 

•  Plataforma: A   =   19 mm, L = 152,4 mm, P = 508 mm 

•  Display LCD iluminado, 4 linhas x 16 caracteres 

•   Conectores de Potencial e Auxiliares: tipo banana de 4 mm 

•   BNC (porta 1), entrada de disparo, referência de tempo 

•   BNC (porta 2), saída de pulsos 

•   BNC (porta 3), SYNC, sincronismo trifásico ou sensor analógico 

•   Teclado de membrana, 5 teclas: UP/DOWN/ESC-RESET/ENTER/MODE 

•   Porta RJ-45para comunicação RS-232 

•  Entrada para interface direta com RR-DS, RR-1H ou R-KYZ 

•  Entrada CCT para comparador de corrente externo 

EXATIDÃO 

As especificações de exatidão aplicam-se a todas as funções de medições 

suportadas usando ondas senoidais, em toda a faixa de operação do 

instrumento, na faixa de temperatura de 18 até 30 °C.  

A exatidão máxima garantida inclui os erros de estabilidade, incerteza de 

rastreabilidade, fator de potência e do sistema de teste. 

•   Exatidão Típica: dentro das incertezas de rastreabilidade 

•   Exatidão Garantida: ±0,01% 

•   Exatidão de Transferência CC para CA: ±0,005% 

 
PROTEÇÃO 

•  Isolação: Completa, entrada/saída/alimentação/caixa/controles 

•   Isolação Dielétrica:  2,3 kV (rms), 60Hz, 60 s 

•   Capacidade para Suportar Surtos: IEEE 472 e ANSI 37.90 

•   Fusíveis:  #34.3117 (para potencial e  alimentação auxiliar) 

 
ENTRADAS (Porta 1) 

• Display Gate:  BNC  com pull-up de 150 Ω   para 5 V, grampeada em 

5,7 V 

• Gate Rate: largura de pulsos mínima de 200 ns, com 

taxa máxima de repetição de 20 Hz 

 
SAÍDAS (Porta 2) 

•   Tipo:  BNC, coletor aberto, grampeada em 27 V (50 mA máx.) 

•   Frequência:  Max. de 2,1 MHz (largura de pulso mínima de 200 ns) 

•   Parâmetros:  Watt horas, Var horas, VA Horas, etc. (selecionável) 

•  Valor de Pulso: Programável (default = 0,00001 Wh/pulso) 

 
QUALIDADE 

• Atende todas as especificações aplicáveis da ANSI e da IEC 

•  Os procedimentos de calibração da Radian Research atendem os 
requisitos MIL- STD-45662A e ANSI/NCSL Z540-1-1994 

•   Os padrões primários de transferência da Radian são rastreáveis ao NIST 

•  O sistema de qualidade da Radian tem certificação ISO-9001 

•   Garantia: Dois anos para peças e mão de obra 
 
 

MODELO FUNÇÕES DE MEDIÇÃO 

RD-22-332 Padrão Portátil Dytronic, exatidão de 0,005%, 

Comparador interno, Análise de Harmônicos, 

Comparador de 200 A, Transformador, Whrs, VARhrs, 

VAhrs, Qhrs, Volts, Amps, Watts, VARs, VA, Vhr, Ahr, 

V2hr, A2hr, Ângulo de Fase, FP, Frequência, Medições 

de valores Min e Max em todas as funções indicadas.

TESTE E CALIBRAÇÃO 

•  Não usa ajustes físicos. A calibração é realizada por software 

•  Pode ser calibrado para 50 ou 60 Hz 

•  Orientação: montagem horizontal, transformador para cima 

•  Intervalo de recalibração: 365 dias 

•  Tempo de aquecimento: 60 minutos 

Opções: 

RR-TAD - Amplificador de Transcondutância e Divisor de Precisão. P a r a  

u s o  c o m o  p a d r ã o  Primary DC V & R.  Usado para converter célula 

primária de 10 V em uma entrada de 3 V para o RD-22.  Usado para 

dividir 2 resistores primários de 10 kΩ para a entrada de corrente do 

RD-22. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fabricante 

 
Radian Research, Inc. 
3852 Fortune Drive 
Lafayette, IN 47905, USA. 
Tel.: (756) 449-5500 
Fax: (765) 448-4614 
 

radian@radianreasearch.com 
 
 

 
 

 
Revendedor exclusivo no Brasil 
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