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Analisador Portátil de Medidores Trifásicos Instalados  

RW-30X 
RW-31X 

Os analisadores trifásicos de última geração RW-

30/31X usam os novos padrões RX da Radian, que 

são integrados nas unidades, para permitir o teste 

no campo de medidores e instalações de medição 

trifásicas. O RW pode executar vários testes nas 

dependências do consumidor, incluindo o teste com 

carga conforme as recomendações da ANSI. 

 

Os testes são executados com cargas precisas e controladas, com as cargas do consumidor, com carregamento e 

teste de relação de TCs e com a verificação das conexões da instalação de medição, garantindo seu teste completo. 

Os analisadores RW permitem também realizar a análise de harmônicos, teste de TCs, análise fasorial e análise de 

tendências, sem remover o medidor de seu soquete. 

 
A operação do RW é baseada no Microsoft™ Windows®, oferecendo ampla memória interna local para 
armazenagem de resultados de teste, assim como para as diversas sequências de teste e 
configurações das instalações de medição. A interface com tela sensível ao toque permite acesso 
imediato ao software Winboard sem uso de monitor, mouse ou teclado externo. Estes podem, no 
entanto, ser usados com o RW, conferindo flexibilidade e opções adicionais. O RW pode também ser 
controlado usando-se um iPhone ou um iPad por meio do aplicativo gratuito Winboard Embedded 
Remote App. Uma proteção extra usada na tela LCD de 8,4”, sensível ao toque, garante maior 
durabilidade e melhor visibilidade, reduzindo os reflexos.  

 
O software do RW oferece várias ferramentas para guiar o usuário durante os testes, sendo ao mesmo tempo fácil de ser 

usado, tendo sido desenvolvido para facilitar a execução dos testes e o registro dos resultados. Um conjunto ilimitado de 

perfis de teste, sequências e configurações das instalações podem ser criadas e armazenadas. Os resultados dos testes são 

totalmente compatíveis com o software WATT-Net da WECO, proporcionando armazenagem centralizada de resultados de 

teste, permitindo também a edição e geração de relatórios. Os dados podem ser exportados no formato de planilhas Excel, 

arquivos PDF ou em outro formato definido pelo usuário. 

 
O RW pode executar uma análise completa da instalação de medição, incluindo o Fator de Potência, o teste 

do medidor e de transformadores. O teste de qualidade de energia verifica se as conexões estão corretas. No 

caso  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de detecção de uma conexão inadequada, o operador é alertado para 

corrigir o problema antes de iniciar o teste. Um diagrama fasorial 

apresenta visualmente as relações de fase. Os parâmetros e formas de 

onda nos lados primário e secundário, juntamente com os harmônicos, 

são apresentados em tempo real. A análise de harmônicos até a 

componente de ordem 60 fornece a distorção harmônica total com a 

amplitude e a fase de cada harmônico. O teste do medidor pode ser 

realizado com tensão e corrente de teste ou com a carga do 

consumidor. Os TCs e TPs podem ser testados para se medir o 

carregamento e a exatidão de relações, incluindo a desmagnetização de 

TCs. 

As fontes de potencial e de corrente do RW são autoprotegidas e não usam 

fusíveis. As fontes disponibilizam seis canais com formas de onda de 

potencial e de corrente independentes nas três fases. Os harmônicos podem 

ser gravados no campo ou criados manualmente para reprodução no RW. 

As ondas dos harmônicos podem ser também reproduzidas no sistema de 

teste WECO 4000. Tanto as ondas senoidais quanto as ondas distorcidas 

podem ser controladas pelo operador e os parâmetros de teste podem ser 

repetidos no campo ou no laboratório. Usando o RW, um medidor pode ser 

completamente testado e analisado em uma ampla faixa de condições 

controladas de teste ou sob condições normais de trabalho. 
 

 



 

 

O RW-30X usa o novo padrão de referência trifásico da Radian modelo RX-30, que oferece exatidão de 0,04%. Se a 

aplicação de teste exigir maior exatidão, o RW-31X está disponível com o padrão Radian RX-31 para classe de exatidão 

de 0,02%. Estes padrões de referência, rastreáveis ao NIST, garantem que um verdadeiro teste de exatidão pode ser 

executado nos medidores de energia. A verificação da exatidão do padrão de referência pode ser executada 

automaticamente usando o programa RW-30/31X Standards Compare Routine, permitindo uma fácil comparação com 

um padrão de referência externo. 

O RW oferece vários recursos em um só aparelho: 
Aferição do Medidor 

 

 

O RW permite o teste real 

de medidores, que podem 

ser aferidos usando-se 

qualquer combinação de 

fases e de tipos de teste 

com uma sequência pré-

definida. Os resultados são 

apresentados de maneira 

clara em uma tabela muito 

fácil de ser interpretada. O 

usuário é alertado sobre os 

testes que excedem os 

limites da faixa de exatidão 

com valores em vermelho. 
 

Análise de Harmônicos 
 

 

A út i l  ferramenta para  

anál ise de harmônicos 

do RW apresenta as 

informações das três 

fases(valores ef icazes  

ou percentuais)  até a 

componente de ordem 

60,seja na forma de 

gráf ico de barras ou na 

forma de tabelas.  

Teste das Conexões 

 

O teste das conexões 

permite verificar como a 

instalação está operando e 

assim obter informações 

valiosas sobre o tipo de 

serviço, as tensões de 

trabalho, as correntes e os 

ângulos de fase. Além 

disso, o teste também 

alerta sobre os possíveis 

problemas que podem 

existir no fornecimento. 

 
   
 

Análise de Forma de Onda 
 

 

A análise de formas de 

ondas permite visualizar as 

formas de ondas de tensões 

e correntes nas três fases, 

em tempo real, com 

qualquer combinação de 

fases. O gráfico é interativo 

e possui funções de zoom, 

além de permitir a leitura de 

valores em qualquer ponto 

das ondas. 

Informações da Instalação 
 

 

O RW permite reutilizar os 

dados específicos sobre 

todos os equipamentos 

usados na instalação de 

em um consumidor, tais 

como os medidores, os 

TCs e TPs. Este método 

evita a necessidade de se 

fazer a entrada de dados 

no campo. Se os dados 

forem alterados no campo, 

o RW atualiza a base de 

dados da instalação para 

agilizar o próximo teste. 
 

Teste de TCs 
 

 

O teste de transformadores 

permite selecionar qualquer 

combinação de relação e 

carregamento máximo de até 4 

Ω. Os testes são executados 

automaticamente com apenas 

uma única passagem. Os 

resultados numéricos são 

mostrados na forma de um 

paralelogramo. Um processo 

de desmagnetização pode ser 

executado antes do teste. 

Teste de Transdutores 
 

 

O RW é capaz de testar 
transdutores com saídas 

de até  +/−20mA. 
 
 

 
 

 

 

Todos os dados calculados 

das grandezas nos lados do 

primário e secundário dos 

transformadores de medição 

podem ser analisados. Todas 

as grandezas são medidas em 

tempo real e apresentadas em 

planilhas coloridas. Tudo é 

medido, desde volts até VARs, 

em tempo real ou na forma de 

leituras instantâneas. 



 

Acessórios do RW-30/31X 

CONJUNTOS DE CABOS: 
 
• Conjunto básico de cabos BW0157 para RW-30 / RW-31X 

• Os conjuntos de cabos BW0193 e BW0219 podem ser pedidos para substituir o conjunto básico BW0157 

 

 
 
 

(BW0148) Conjunto de cabos de potencial, 2mm, pinos com ângulo reto. Para conectar o RW-30/31X na chave 

de aferição e controlar o potencial aplicado no medidor. Usa garra jacaré e têm comprimento de 2,40 metros.  

Fusíveis de 550 mA/1000 V oferecem proteção contra sobrecorrente aos canais de potencial do EW. 

 
(BW0216) Cabo idêntico ao (BW0148), mas com pontas do tipo EZ-Hook Clips. 

 
(BW0149) Conjunto de cabos flexíveis e coloridos para as fases ‘A’, ‘B’ e ‘C’ com Saf-T-Plugs. Para 

conectar o RW na chave de aferição (padrão USA), permitindo fazer a leitura da corrente no 

secundário do TC assim como realizar o seu teste de carregamento. Comprimento é de 2,4 metros. 

 
(BW0096) Cabo de bypass de corrente para uso com Saf-T-Plugs. Este cabo é usado com o cabo de 

corrente (BW0149) para fazer o bypass da chave de aferição e injetar corrente no medidor. 

 
(BW0150) Conjunto de cabos flexíveis e coloridos para as fases ‘A’, ‘B’ e ‘C’ com garras jacaré. Para 

conectar o RW na chave de aferição permitindo fazer a leitura da corrente no secundário do TC, assim 

como realizar o seu teste de carregamento. O comprimento é de 2,4 metros.  

 

(BW0217) Cabo idêntico ao (BW0150), mas com pontas do tipo EZ-Hook Clips. 

RW-30X, RW-31X –  Conjunto de Cabos 

Part #   
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Acessórios do RW-30/31X (Continuação) 
CONJUNTOS DE CABOS: 

     (BW0151) Cabo de alimentação com garras jacaré, para conexão na parte de baixo da chave de aferição 

e alimentar o RW no campo.  

 (BW0218) Cabo idêntico ao (BW0151), mas com pontas do tipo EZ-Hook Clips. 

 
(CE000040) Cabo tipo CAT5e com terminações RJ-45M, cor laranja, 3 metros. Para conectar o RW a um 

notebook e controlar o aparelho sem necessidade de conexão a uma rede. 

 
 

 (CE110021) Cabo de alimentação com 3 metros. Para alimentar o RW a partir de uma tomada CA. 

 

(CH001003) Isolador para chave de aferição. O RW é fornecido com 6 isoladores para chaves de aferição. 

 

 

(BW0115) Cabo para sensor analógico. Usado no teste de transdutores. 

 

 
 

(BW0191) Cabos de potencial, 2 mm, pinos com 90°. Cabos padrão com 2,4 metros terminados com pinos 

de 4 mm. Fusíveis de 500 mA/1000 V fornecem proteção contra sobrecorrente para as entradas do RW. 

 

 
(CF000076) Fusível de 6,3 x 32, 500 mA, ação muito rápida. Três fusíveis extras para cabo de potencial (BW0191), 

incluídos no conjunto. 

 

(BW0192) Cabos de corrente terminados com pinos de 8mm. Para conexão ao medidor sob teste. 

 

 

 
(BW0190) Cabo de alimentação CA terminado com pinos de 4 mm.  Para alimentar o RW no 

campo. 

 
(CM000180) Bolsa de transporte com compartimentos, L= 56,0 P = 23,0 A = 12,6 cm. Para transporte dos 

seus acessórios. Pode ser lavada. 

 
 

 

(MW009401) Protetor da tela LCD. É transparente, basculante e resiste a impactos. Protege a 

tela contra arranhões. Ao ser levantado, permite acesso total ao display LCD. 

 
(CD000025) Filme anti-reflexo de 173,5 mm x 130,5 mm para a tela LCD sensível ao toque de 

8,4”. Fácil de ser instalado, reduz os reflexos e protege o display. Pode ser substituído facilmente. 



 

Acessórios Opcionais do RW-30/31X 
UNIDADES ÓTICAS: 

 

(AW0005) Conjunto ótico RW OPTOCOM™. Aumenta a versatilidade do teste no campo. Não requer 
alinhamento ao ser adaptado no medidor eletrônico. Após terminar o teste, o medidor pode ser 
programado no campo sem troca de unidade ótica. Interligado na Porta Ótica 1. 

 

 
(AW0017) Unidade ótica refletiva e de estado sólido. Esta solução trabalha com medidores 

eletromecânicos e eletrônicos, sendo capaz de detectar a passagem da mancha e a emissão de 

pulsos. É fácil de ser instalada e possui LEDs indicadores, sendo uma valiosa unidade ótica para 

qualquer teste de campo. Interligada na Porta Ótica 2. Opera com luz solar direta sem problemas. 

 

 
(AW0040) Unidade ótica com montagem magnética, combinando detecção de pulsos visíveis, pulsos 

na faixa de infravermelho e passagem da mancha. Usada com medidores de caixa metálica. Possui 

indicadores com LED e seleção de modo de teste. Interligada na Porta Ótica 2. Opera com luz solar 

direta sem problemas. 

 

 
(AC0015) Unidade ótica com montagem magnética, combinando detecção da mancha e de pulsos na 

faixa do infravermelho. Não opera sob luz solar direta. Interligada na Porta Ótica 2. 

 

 
 

(AW0006) Unidade ótica com montagem por ventosa e detector infravermelho. Usada quando o 

medidor não aceita unidades óticas com montagem magnética ou com cinta. Interligada na Porta Ótica 

2. 

 
 

(AW0007) Unidade ótica com montagem por ventosa, para detecção de luz visível. Usada quando o medidor 

não aceita unidades óticas com montagem magnética ou por cinta. Detecta pulsos emitidos por LEDs 

visíveis. Interligada na Porta Ótica 2. 

 

 
 

(AW0008) Chave de teste para partida/parada manual. Usada para controlar manualmente o teste do 

medidor observando a passagem da mancha do disco ou pulso visível. Interligada na Porta Ótica 3. 

 

 
 

(AW0020) Cabo de alimentação para o sensor de disco Radian RM-DS Meter Disk Sensor. Este 

adaptador é ligado na Porta Ótica 2. O RM-DS é interligado na Porta Ótica 3. 

 

 
 

(AW0033) Cabo de extensão para unidades óticas, com 10 metros. Para ser usado quando o cabo da 

unidade ótica for curto para a aplicação pretendida. Pode ser usado com qualquer unidade ótica 

interligada na Porta Ótica 2. 



 

 

OPÇÕES PARA PONTAS DE CORRENTE EXTERNAS: 
 

(AW0027) Ponta de corrente com pinça de 12mm, comprimento de 7,6 m. Compacta, usada para 
medir correntes de 40 mA até 10A, 600 V máximo. 

 
(AW0013) Ponta de corrente para 100 A com pinça de 12 mm, comprimento de 7,6 m. Usada para 
medição de corrente no secundário de 400 mA até 100A, 600 V máximo. 

 
(AW0014) Ponta de corrente para 1.000 A, com pinça de 2,25”, comprimento de 7,6 metros.  Usada 
para medição de corrente na faixa de 2 A até 1.000 A, 600 V máximo. 

 
(AW0028) Ponta de corrente com pinça retangular para 3.000 A, comprimento de 7,6 metros. Usada 

para medição de corrente até 3.000 A, 600 V máximo. Permite abraçar vários condutores ao mesmo 

tempo. 

 
(AW0010) Ponta de corrente AmpFlex® para 100/1000 A, 1.000 V, 91 cm, comprimento de 7,6 metros 

(com AW0018). Usa um sensor de corrente flexível para medições onde as pontas do tipo pinça 

convencionais não podem ser empregadas. Pode medir até 1.000 A, 600 V máximo. 

 
(AW0052 – 24”), (AW0026 – 36”) Ponta de corrente AmpFlex®, 3000 A, 1000 V, comprimento de 7,6 m com 

extensão (AW0018). Usa um sensor de corrente flexível para medições onde as pontas do tipo 

pinça não podem ser empregadas. O sensor com módulo eletrônico e adaptador de calibração 

pode medir até 3.000 A, 1.000 V máximo. 

 
(AW0011) Kit com ponta de corrente e de potencial para alta tensão, 2.000 A, 150 kV. Inclui 

uma ponta de corrente isolada por fibra ótica com garra de 3.85˝ para medições no lado primário 

com tensões entre 600 V e 150 kV. Usada para testar relações de TCs. Inclui gancho, adaptador e ponta 

com bastão isolado, armazenados em uma conveniente maleta de transporte. 

 

 (AW0059) Ponta reforçadora de corrente de TC, 200 A. Usada nas instalações onde a corrente é muito 
baixa. Não possui pinça. Para uso com TC fechado. 

 

OPÇÕES PARA PONTAS DE POTENCIAL EXTERNAS: 

(AW0023) Ponta de potencial de 600 V para teste de TP de baixa tensão. Permite testar 

sistemas com tensão de trabalho menor do que 600 V para verif icar o correto funcionam ento 

de TPs.  

 
(AW0012) K i t  com ponta de potenc ia l  de a l ta  tensão para 40kV. Usada nas aplicações 

entre 10 kV e 40 kV. Determina o potencial no lado do primário. Usada no teste de relações de TP. 

Um link de fibra ótica proporciona o isolamento. É fornecida com maleta de transporte, bastão isolado 

e adaptadores. 

 

OPÇÕES PARA PONTAS: 
Extensões e Adaptadores: 

 

(AW0018) Cabo extensor de 7,6 metros. Podem ser interligados até 4 cabos para aumentar a 

distância em até 30 metros. Este cabo trabalha com todas as pontas listadas acima. 

 
(AW0019) Adaptador para pontas fornecidas pelo cliente. Para os clientes que já possuem pontas de 

potencial ou de corrente, este adaptador de baixo custo permite usar as pontas com o RW. Para 

manter as exatidões de teste, as pontas do cliente devem ser enviadas à Radian para calibração. 



 

Acessórios Opcionais do RW-30/31X (Continuação) 
CABOS KYZ: 

 

Cabos KYZ: 
(AW0009) Conjunto de cabos KYZ, Form C, 2 metros, com terminações.  Usado para fazer as 
conexões no medidor. Os plugs são conectados diretamente no painel frontal do RW e as pontas 
jacaré no lado do medidor. 

 
Cabos I/O avançados para KYZ : 

(AW0022 – 2,4 m), (AW0025 – 3,6 m), (AA0029 – 46 cm) Usados para interligar as saídas KYZ do 

medidor no conector de I/O avançado do RW. O conector possui dois canais de entrada Form A 

que podem ser configurados independentemente como quatro canais de entrada Form C. O 

conector de I/O avançado possui também dois canais de saída do tipo Form A e um canal do tipo 

Form C. 
 
 

CABOS ADICIONAIS DE POTENCIAL E DE CORRENTE: 
 

(AW0046) Cabos alternativos de potencial e de corrente. Terminação com conector em ângulo reto no 

lado do RW e sem terminações no lado do cliente. 

 
 
 
 

 
(AW0048) Cabos de potencial e de corrente para medidores com painel de conexões, terminações 
de 4 mm 

 
 
 
 

 
(AW0049) Kit com cabos extensores de potencial e de corrente com 3,6 metros. Trabalha com 600 V 

e 15 A por fase. Inclui também extensão de 3,6 metros para o sensor ótico e seu acoplamento. 

 
 
 
 

 
 
(AW0050) C a bo  d e  c o r r e n t e  p a r a  as  f as e s  ‘A’, ‘B’, ‘C’ com plugs Saf-T e terminais de 
ângulo reto. Os plugs Saf-T incluem proteção no lado da chave de aferição, que irá curto-circuitar o 
TC caso uma condição de circuito aberto seja detectada. 



RW-30/31X Optional Accessories Continued 

 

  
K I T S  P A R A  C O M P A R A Ç Ã O  D E  P A D R Õ E S :  

Os kits para comparação de padrões permitem usar um padrão externo para verificar se o padrão interno do RW 

está fornecendo os resultados com a exatidão esperada. Todos os cabos necessários são fornecidos e o software 

do RW foi desenvolvido para facilitar os testes de comparação. 

 

(AL0032) Kit de cabos para comparação com padrões Radian RD-2x ou RD-3x externos. 
 
  
 
 
 

 

 (AL0033) Kit de cabos para comparação com padrão Radian RM externo. 

(AW0047) Kit de cabos para uso com os padrões RM/RD/uJoule. Permite interligar um padrão 
Radian externo ou uJoule em série com o RW durante o teste do medidor, ou para teste de linhas 
de interligação. 

 
 
 
 

 

OPÇÕES DIVERSAS: 
 

(AX0023) Leitora de Código de barras. O software do RW foi desenvolvido para usar leitoras de códigos de 

barras para economizar tempo nos testes de campo. A leitora permite, com apenas um escaneamento, ler os 

dados de placa do medidor, carregar a sequência de testes aplicável e chamar os últimos resultados de teste 

obtidos no medidor. 

 
 

 
(CA000581) Chave de teste TTS-8 para medidores 5S. Permite remover o medidor do soquete, plugar 

o adaptador com a chave no soquete do medidor e inserir o medidor 5S no adaptador, para realizar 

seu teste. 

 
 

 
(CA000579) Chave de teste TTS-13 para medidores 6S e 9S.  Permite remover o medidor do soquete, 

plugar o adaptador com a chave no soquete do medidor e inserir o medidor 6S e 9S no adaptador, 

para realizar seu teste. 

 

 
(AE0016) Adaptador Trifásico WECO 3230 para uso com o RW, com interface USB. Permite 

usar todas a vantagens do RW no laboratório ou no campo, instalado em uma van, por exemplo. 

Ver a página seguinte para obter informações adicionais. 

Acessórios Opcionais do RW-30/31X (Continuação) 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tampa removível 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Use todas as características do RW no 

laboratório ou no campo, montado em uma 

van, usando o adaptador trifásico WECO 3230. 

O adaptador inclui sensor ótico com laser, 

tecnologia Smart Socket™ e seleção 

automática do formato do medidor. Basta 

interligar o RW no painel lateral do 3230 

usando os cabos fornecidos e o software RW 

Winboard Embedded automaticamente irá 

selecionar o formato do medidor e acionar o 

display LCD do WECO 3230, estando pronto 

para testar. O 3230 não apenas torna muito 

fácil o teste de medidores, mas também 

expande a capacidade de corrente do RW para 

50 A, permitindo o teste de medidores da 

classe de 320 A. 

 
Usando um sensor ótico que permanece no 

ponto onde foi ajustado e com um simples 

aperto de botão para seleção ótica, o WECO 

3230 é ideal para montagem em uma van. O 

conjunto oferece a capacidade de uma 

bancada de teste de medidores com a facilidade 

para remover/instalar rapidamente o medidor no 

campo. 

 

A combinação RW/WECO3230 é um sistema de teste 
revolucionário que redefine o estado da arte no teste de 
medidores. 

 
Destaques: 
 Formato do medidor controlado pelo 

RW sem preparação adicional ou 

mudança de conexões. 

 

 Força de inserção mínima com o Smart Socket™
 

 
 TCs compensados para dobrar a capacidade 

de corrente do RW de 30 A para 50 A por fase. 

 
 Entrada para leitora de Código de barras.  

 
 Sensor ótico com laser. 

 
 

 



 

 

Destaques 
 

 
 
 

 

 
• Porta de comunicação ótica 

 
• Conector REDEL® de 5 pinos para 

sensor ótico 

 
• BNC para saída de pulso (do padrão ou de 

teste), chave de teste e entrada de padrão 

externo 

 
• LED de pulso 

 
• Controle de volume para pulso de áudio 

 
• 3 LEDs indicadores de potencial (1 por fase) 

 
• 3 LEDs indicadores de corrente (1 por fase) 

 
• 3 entradas de TCs tipo pinça (1 por 

fase) 

 
• Entradas com pinos de segurança para 

potencial e corrente 

 
• Entradas de potencial e de corrente com 

terminais de segurança de tamanhos 

diferentes para garantir conexões seguras 

 
• Medição trifásica simultânea nos 4 quadrantes, para 

energia e potência, incluindo: 

Watt hours, volts, amps, ângulo de fase, fator de 

potência, VAR horas, watts, VA horas, VA, VARS, 

frequência, fluxo de energia direta e reversa 

• Microsoft Windows® 7, 64- bit O.S. 

• RW-30X: padrão trifásico Radian Research RX-

30, exatidão de 0,04%, rastreável ao NIST 

 

•  RW-31X: padrão trifásico Radian Research    RX-

31, exatidão de 0,02%, rastreável ao NIST 

• Proteção com fusível nos cabos de 
potencial no ponto de conexão 
connection 

• Disjuntor de proteção na entrada auxiliar 
•  
•  
• CAauCauxiliarauxliarprotection on Auxiliary 

power. 
• Duas portas USB 

ports 

• Tampa removível 

• 1 porta VGA  

• 1 porta Ethernet 10/100 
port 

• 1 adaptador Wi-Fi 
embutido 

• 1 porta COM 
port 

• 1 entrada KYZ c/ 3 fios 

• Porta I/O avançada: 

>> 4 entradas KYZ 

>> 2 entradas KZ 

>> 1 saída KYZ 

>> 2 saídas KZ 

 



 

 

• Fontes de Potencial: 

>> Saída de Potencial: 20 - 600 V CA 

com resolução de 100mV, 30 VA por fase 

>> Exatidão: +/− 0,2%, +/− 10 mV  true RMS 

>> Distorção de tensão: < 1% THD no 

pior caso, onda senoidal 

>> Fonte de Harmônicos: até ordem 60, 

definidos por fase 

 
• Fontes de Corrente: 

>> Saída de corrente: 0,01-30 A por fase 

com resolução de 1 mA, 50 VA por fase, 

p o t e n c ia l  m á x im o  d e  2,5 V 

>> Exatidão: +/− 0,2%, +/− 1 mA true RMS 

>> Distorção de corrente: < 1% THD 

no pior caso, onda senoidal 

>> Fonte de Harmônicos: até ordem 60, 

definidos por fase 

 
• Erro na Medição Direta de Potência (0,2 A 

até 30 A, 30V até 600V): 

>> O erro para as potências ativa, reativa e 

aparente depende do padrão de 

referência Radian usado no aparelho: 

 RX-30: classe de exatidão de 0,04% 

RX-31: classe de exatidão de 0,02% 

 
• Erro na Medição Indireta de Potência, com 

Ponta de Corrente: 

>> Ativa e Reativa: classe de exatidão de 0,1%  

 
• Controle de Fase: 

0°- 359,95° em passos de 0,05° 

 
• Exatidão de Fase: 

+/− 0,10° 

 
• Frequência de Teste: 

45-65 Hz  em passos de 0,001 Hz 

 
• Exatidão da Frequência de Teste: 

+/− 0,005% 

 
• Faixa da Entrada de Alimentação Auxiliar: 

90-300 V de CA 

Proteção com fusível de 6 A 

 
• Faixa da Frequência de Entrada: 

45-65 Hz (fundamental) 

 
•  Dimensões e Peso: 

 

L = 508 mm, P = 228,6 mm, C = 419,1mm, 18,87 kg 

Tampa removível 

 
• Temperatura: 

>> Operação: 0 °C - 55 °C  

>> Armazenagem: -20 °C - 70 °C 

 
• Umidade: 

0%-95%, sem condensação 

 
• Garantia: 

Dois anos de garantia limitada (peças e mão de obra) 

 
• Manutenção: 

Realizada na Utili e na WECO 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
  

Especificações 
 



 
 

 

 

 

 

 

 
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 

 
UTILI Ind. e Com. de Equipamentos Eletro-Eletrônicos Eireli 
Rua dos Guajajaras, 40, Sala 306 – Centro 
Belo Horizonte, MG – CEP 30180-100 
Tel.: (31) 3232-0400 
Fax: (31) 3232 0401 

 
www.utili.com.br 
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