
 

RS-933 Sistema Automático para Calibração 
 de Potência e Energia 

 

 

 
 
 
 

 Ampla faixa de corrente em uma única saída: 
1mA até 200A 

 

 Exatidão de 50ppm 
 

 Teste automático de até 16 medidores 
simultaneamente 

 

 Garantia de 2 anos 
 

 Formas de onda ilimitadas usando o gerador 
arbitrário interno 

 

 Calibração eficiente usando o padrão de 
transferência AC/DC Radian RD-22 

 

 Sincronização de tempo/frequência via GPS 

 

DESCRIÇÃO GERAL  

 
O sistema automático para calibração de potência e de 

energia modelo RS-933 Syntron é capaz de calibrar uma 
ampla variedade de equipamentos, tais como Padrões de 
Energia, Multímetros Digitais, Medidores de Fase, 
Medidores de Energia, Medidores de Faturamento, 
Amperímetros, Medidores de Painel e Medidores de 
Qualidade de Energia. 

Sua capacidade de fornecer 1mA até 200A em uma 
única saída oferece uma solução versátil que reduz tempo 
de teste, eliminando a necessidade de reconfiguração dos 
cabos de teste. A tecnologia Radian para fornecimento 
direto de corrente aumenta a estabilidade, repetibilidade e 
tempo de preparação do sistema, sem a necessidade das 
realimentações usadas nos equipamentos mais antigos. 

O sistema apresenta uma exatidão garantida de 
50ppm, fornecendo uma solução de calibração superior 
para atender as necessidades de uma variedade de 
serviços. 

O RS-933 tem a capacidade de gerar formas de onda 
definidas pelo usuário. Harmônicos de tensão e de 
corrente independentes podem ser gerados com relação à 
fundamental usando o software fornecido com o sistema. 

O sistema é capaz de testar automaticamente até 16 
medidores de energia ao mesmo tempo, maximizando a 
produtividade e reduzindo os custos operacionais. 

Para as aplicações de homologação de medidores, o 
sistema tem a capacidade de fornecer sinais que auxiliam 
na determinação de crosstalk, desvios e distorção 
harmônica, simplificando e reduzindo o tempo de teste. 

Disponibilizando acima de 36 parâmetros, incluindo 
múltiplo VAr-hora, a versatilidade do RS-933 permite 
disponibilizar uma ampla variedade de funções de teste 
necessárias para atender os requisitos dos atuais 
laboratórios de calibração. 

Com o aumento da necessidade de simulação de 
condições reais de operação, o sistema de teste RS-933 
proporciona a flexibilidade para se escolher entre uma ou 

múltiplas fases com controle de harmônicos independente 
por fase e eixo. 

O software do sistema RS-933 proporciona completo 
controle da automação e da documentação. O uso do 
sistema Windows permite menor tempo de integração e 
reduz as necessidades de treinamento. 

A eficiência do sistema é ainda maior através do uso do 
protocolo de interface TCP/IP, disponibilizando o controle e 
o acesso aos dados de teste através da rede LAN da 
empresa. Este controle permite que os dados sejam 
acessados a partir de qualquer local ou terminal remoto. 

O RS-933 é baseado na comprovada tecnologia Syntron 
da Radian, cujo contínuo desenvolvimento oferece um 
desempenho inigualável em uma ampla faixa de funções. 

As verificações de rotina e a rastreabilidade do sistema 
podem ser realizadas com o padrão de transferência 
AC/DC Radian RD-22. Rotinas de calibração pré-
programadas disponíveis no software oferecem uma 
solução simples e única para reduzir o tempo de parada do 
sistema, assim como de manutenções onerosas. 

Uma saída de pulsos de relógio de referência de 20MHz 
proporciona um sinal para sincronização externa. Além 
disso, o RS-933 pode ser sincronizado em um sinal de 
frequência padrão de GPS. O sinal externo de 1pps pode 
ser roteado para qualquer uma das saídas de dados, 
permitindo uma calibração simples de tempo/frequência 
para o dispositivo sob teste. 

  

 



 
 

O Sistema Automático para Calibração RS-933 Syntron 
 
O RS-933 proporciona exatidão, precisão, estabilidade e alta eficiência operacional. O sistema 
oferece diversas funcionalidades e precisão na medição de energia, com a flexibilidade capaz de 
atender todas as necessidades dos atuais laboratórios de metrologia. 
 

Ótima Eficiência de Teste 
 
O aumento na produtividade resultante da ótima 

eficiência de teste faz do RS-933 a solução definitiva para 
o teste de padrões de referência de watt-hora. Cálculos 
automáticos de resultados, gravação automática de 
dados, capacidade de teste não supervisionado e a 
capacidade do sistema para testar até 16 medidores 
simultaneamente reduz o tempo de teste de dias para 
horas. A eficiência é maior ainda pela capacidade de teste 
em grupo do RS-933. Esta característica permite que 
múltiplos programas de teste sejam executados 
sequencialmente no(s) mesmo(s) dispositivo(s). Grupos 
de teste podem também ser executados sem supervisão, 
possibilitando grande produtividade mesmo durante as 
horas de folga do pessoal. 

 

Operação Simples 
 
Embora seja sofisticado nas suas funções internas, o 

RS-933 é muito simples de ser operado. O sistema foi 
projetado de tal modo que um novo operador pode 
preparar e operar o sistema depois de uma breve sessão 
de treinamento. O programa de controle do RS-933 é 
intuitivo, baseado em Windows, e foi desenvolvido tendo 
como objetivo primário a facilidade de uso. 

 

Padronização de Teste 
 
Utilizando a tecnologia Syntron patenteada pela 

Radian, o RS-933 serve como uma fonte padronizada 
através da sintetização de formas de onda de tensão e de 
corrente com extrema precisão. Estas formas de onda são 
então amplificadas e aplicadas no dispositivo sob teste. 
Esta abordagem representa o estado da arte na geração 
de referência padronizada para watt-hora, permitindo uma 
precisão e linearidade sem iguais em toda a faixa 
operacional do sistema, tornando-o ideal para funcionar 
como um padrão de trabalho de referência primária. A 
rastreabilidade da exatidão de medição do RS-933 é 
mantida diretamente por meio do laboratório de calibração 
da Radian, que é rastreável ao NIST. 

 

Capacidade de Teste Expansível 
 
O sistema não apenas tem a capacidade para realizar 

testes e certificação de calibração de padrões de watt-
hora e de avaliação de projeto de medidores eletrônicos, 
mas também pode realizar testes em vários outros 
dispositivos, tais como em Padrões de Referência, 
Multímetros Digitais, Medidores de Fase, Medidores de 
Energia, Medidores de Potência, Medidores de 
Faturamento, Amperímetros, Medidores de Painel e 
Medidores de Qualidade de Energia, com extrema 
precisão. O conjunto de medição expansível do RS-933 
aumenta extraordinariamente a capacidade de medição 
dos laboratórios de metrologia das concessionárias.  

 
 
 

 
 

A possibilidade de se testar vários aparelhos em um 
sistema central e então acessar os resultados a partir de 
qualquer terminal ligado na rede local permite otimizar o 
controle e armazenagem de dados, otimizar a operação e o 
treinamento do pessoal. 
 

O RS-933 com o RD-22 Constitui um Sistema 
de Referência Completo e Automático 

 
Para um sistema de teste completo e automático de 

referência para CA, recomenda-se que o Padrão de 
Transferência Primário RD-22 Dytronic seja usado em 
conjunto com o Sistema de Calibração Automático RS-933. 

Um computador com o software Control Panel é ligado 
por meio de uma conexão serial no RD-22, para receber as 
informações processadas pelo padrão. Os padrões 
portáteis que estiverem sendo testados terão suas saídas 
de pulso ligadas no módulo Data Collection. 

Na conclusão do teste, o software de controle 
apresentará os resultados de teste (na forma de erro 
percentual ou de porcentagem registrada), comparando o 
RD-22 com a unidade sob teste, assim como os resultados 
da comparação entre o RD-933 e o RD-22. 

Desta maneira, o RD-933 trabalhando em conjunto com 
o RD-22 serve efetivamente para testar o correto 
funcionamento da própria sequência de testes. Se três RD-
22 forem usados, então o RD-933 permite obter a média 
das três referências, como se o sistema estivesse operando 
com apenas uma unidade, aumentando então a integridade 
da medição. Além disso, as referências primárias de 
Tensão de CC, Resistência e Tempo podem ser testadas 
com relação ao RD-22. Isto é uma característica útil para os 
laboratórios que desejarem realizar uma transferência de 
CC para CA. 

 

 
 

Padrão de Transferência Primário 

RD-22 Dytronic  

 

 



 

Destaques do Sistema 
 

 

 

 

        

EDITOR DE FORMAS DE ONDA 
 

 

 Mínimo de 1mA para teste de corrente 
de partida segundo a ANSI 

 

 Teste simultâneo e automático de até 

16 medidores 
 

 Dois anos de garantia 
 

 Integração plena com o padrão de 

referência primário RD-22 para formar o 
mais avançado sistema de calibração 

 

        

 PROJETO MODULAR 
 

          

 

 

 

TELA DE PREPARAÇÃO 

 

SISTEMA AUTOMÁTICO DE CALIBRAÇÃO RD-933 SYNTRON 



 

Especificações Técnicas 
 

Sistema Automático de Calibração RD-933 
 

 
 
 

■ CONFIGURAÇÕES DE NOVOS SISTEMAS 
 

Modelo Descrição da Configuração 
931/8C/120A Monofásico, 8 canais, 120A 
933/8C/120A Trifásico, 8 canais, 120A 
931/8C/200A Monofásico, 8 canais , 200A 
933/8C/200A Trifásico, 8 canais, 200A 
931/16C/120A Monofásico, 16 canais, 120A 
933/16C/120A Trifásico, 16 canais, 120A 
931/16C/200A Monofásico, 16 canais, 200A 
933/16C/200A Trifásico, 16 canais, 200A 
 

■ ACESSÓRIOS OPCIONAIS 
 

Modelo Descrição da Configuração 
RD-22 Padrão de Transferência Primário 
RM-DS/s Captador ótico, uso no laboratório 
RM-DS/sm Captador ótico, montagem tipo ventosa  
RM-DS/f Captador ótico, uso no campo 
RM-1H Captador ótico tipo infravermelho 
RM-OA Adaptador para uso c/ RM-1, montagem 
 na porta de comunicação do  medidor 
RM-KYZ Adaptador de entrada de pulsos (contato 
 tipo C)  para teste de medidores 
RM-1B Conversor de sinal usado para tornar 
 saídas TTL compatíveis com o RS-740 
 

 
 
 

■ ATUALIZAÇÃO DE SISTEMAS 
 

Modelo Atualização Apenas de Corrente1 
703/1P/UPG/120 BOOST Módulo monofásico, 120A 
703/1P/UPG/200 BOOST Módulo Monofásico, 200A 
 
703/3P/UPG/120 BOOST Módulo Trifásico, 120A 
703/3P/UPG/200 BOOST Módulo Trifásico, 200A  
 
Modelo Atualização de Aquisição de Dados2 
UPG93X/16C DATA Módulo de aquisição de 16 canais 
 
Modelo Atualização do Sistema RS-6001,2 
600UPG/931/16C/120 Monofásico, 16 canais, 120A 
600UPG/931/16C/200 Monofásico, 16 canais, 200A 
600UPG/933/16C/120 Trifásico, 16 canais, 120A 
600UPG/933/16C/200 Trifásico, 16 canais, 200A 
 
Modelo Atualização do RS-703A Monofásico1,2 
703/1P/UPG/931/16C/120 Monofásico, 16 canais, 120A 
703/1P/UPG/931/16C/200 Monofásico, 16 canais, 200A 
 
Modelo Atualização do RS-703A Trifásico1,2 
703/1P/UPG/933/16C/120 Trifásico, 16 canais, 120A 
703/1P/UPG/933/16C/200 Trifásico, 16 canais, 200A 
 
Notas: 1 Requer retorno à fábrica  2 Requer novo computador 

■ ESPECIFICAÇÕES DO SISTEMA 
 

EXATIDÃO Potência: 0,005%, Tensão: 0,0043%, Corrente: 0,0063%, Fase: 0,003 
 Rastreável ao NIST para as formas de onda fundamentais 
 Esta especificação de exatidão é indicada em termos de porcentagem da leitura e aplica-se em todas as 

 faixas de tensão e corrente, na faixa de temperatura de 23C5C. A exatidão inclui também estabilidade, 
 fator de potência e erro do sistema de teste. 

COEFICIENTE DE TEMPERATURA Potência = 1 ppm/C 
ALIMENTAÇÃO CA 240V, 30A 
FREQUÊNCIA DA REDE 48 – 62Hz 
FAIXAS DE SAÍDA: 

TENSÃO 60-630V em 60Hz, 60-525V em 50Hz  (10,5 x F não deve exceder 630V) 
 Incrementos de 0,001V (V<60V no limite de exatidão por redução de linearidade) 
 Capacidade: 150VA por fase em 120V ou acima. 
CORRENTE 1mA até 200A 
FREQUÊNCIA 47 - 68Hz (Fundamental) 

ÂNGULO DE FASE 0-360 (incrementos de 0,00001 grau) 

ESTABILIDADE SOB CARGA TÍPICA Potência: 0,0035%, Tensão: 0,0032%, Corrente: 0,0044% 
FAIXA DE CONSTANTE DE PULSO 1x10-11 até 9x1011 

ENTRADA DE PULSO Nível Alto: >1,6V, Nível Baixo: <+1,4V, Frequência Máxima: <4MHz, Frequência Mínima: 2Hz 
INTERVALO DE CALIBRAÇÃO 1 ano 
 
 

■ DIMENSÕES 
 

TAMANHO A = 160cm, L = 120cm, P = 65cm 
PESO DA UNIDADE BÁSICA 460kg 
 

 
 
 


