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Linha Reason RT
Soluções de Sincronismo Temporal
Sincronismo temporal para todos dispositivos digitais ficarem
conectados 
Atualmente, as soluções inteligentes no setor elétrico e no âmbito industrial buscam por estabilidade 
e confiança, digitalizando medições e operações do sistema. A fim de se obter a excelência nestes 
quesitos, o sincronismo temporal tem um importante papel em tais aplicações, nas quais o uso de 
uma comum e precisa referência de tempo é essencial.

A linha de produtos Reason RT tem um conjunto de equipamentos completo para gerar e distribuir 
sinais de tempo para dispositivos digitais. Os relógios GNSS garantem disponibilidade  de  uma  fonte 
temporal  confiável  para  as aplicações mais exigentes, tais como Medição Fasorial Sincronizada 
(PMU), Merging Units, localização de faltas por ondas viajantes e proteções diferenciais de correntes 
elétricas. Além disso, a linha RT também é adequada para sistemas de automação e controle, onde 
servidores de tempo são requeridos.

GNSS Clocks
Seja por prédios ou montanhas, é comum ter antenas instaladas  em  lugares onde pode ter 
sombreamento ao longo do dia, o que pode resultar em um fraco sinal dos satélites GPS e 
consequentemente na perca de uma referência temporal confiável. Visto que esta falta de 
confiabilidade pode ser um problema em situações críticas, RT430 e RT434 são agora relógios GNSS 
os quais utilizam os sistemas GPS e GLONASS de satélite como referência, duplicando assim o 
número de satélites visíveis a antena e assegurando a disponibilidade de tempo durante todo o dia. 

RT430 e RT434 
Os produtos  RT430  e  RT434  são  relógios  GNSS  os  quais  se  referenciam  aos  satélites  GPS  e 
GLONASS  para  a  sincronização  temporal.  O  RT430  é    a unidade de sincronismo temporal de 
precisão para todos os dispositivos digitais, com um extenso número de saídas que suportam vários 
protocolos    de sincronização temporal, incluindo as regras de horário de verão frequentemente 
utilizadas em aplicações de sistemas elétricos. Sempre que múltiplas redes Ethernet distintas 
precisam de sincronismo temporal, o RT434 dispõe de um maior número de portas Ethernet 
independentes. Caso ocorra uma falha na recepção dos sinais de satélites, a alta estabilidade 
temporal é garantida por um oscilador interno TCXO e algoritmos de malha de controle.

RT431
O RT431 é um relógio GPS compacto o qual suporta o protocolo IEEE 1588 (PTP) versão 2 e oferece os 
mesmos níveis de confiabilidade do RT430 e RT434. Projetado para montagem em trilho DIN, seu 
design permite que o equipamento seja instalado em locais com espaço restrito e painéis reduzidos. 
O RT431 pode operar como um transceptor quando configurado como escravo em redes PTP, 
convertendo assim o sinal PTP em sinais elétricos como PPS e IRIG-B, por exemplo. Desta maneira, 
equipamentos legados se manterão integrados às subestações digitais e sincronizados a redes 
modernas de comunicação.

Imagination at work

Benefícios
� Precisão de tempo média de 50 ns para 

sinais IRIG-B/PPS

� Protocolo IEEE 1588v2, com uma precisão 
melhor que 100 ns

� PTP Profile para Power Utility Automation, 
de acordo com a norma IEC 
61850-9-3:2016

� PTP Power Profile, de acordo com a norma 
IEEE C37.238:2011 

� Servidor de tempo NTP/SNTP

� Protocolos PTP e NTP/SNTP 
simultaneamente através de cada porta 
Ethernet

� Protocolo de Redundância Paralela (PRP) 
com recuperação de tempo zero

� Interface Web disponível em cinco 
diferentes idiomas

� Design robusto para ambientes indutriais 
e subestação



Antena + Cabos + Suporte:

� Antena GNSS
� Proteção contra surtos (Surge Arrester)
� Opções de cabos a partir de 15 m até 150 m
� Compensação de atraso de cabos através de configuração no relógio

����� Suporte para antena de montagem em parede

Acessórios
RT411 distribuidor de sinais de tempo:

�����Entrada óptica ou elétrica para referência de tempo
�����Até 10 saídas ópticas
�����Até 10 saídas elétricas (duas com conectores BNC)

���� �Fonte de alimentação full range

RT412 transceptor óptico:

�����Conversor óptico-elétrico ou elétrico-óptico;

����� Uma saída óptica

����� Duas saídas elétricas

����� Montagem em trilho DIN
�����Fonte de alimentação full range

PTP em Redes PRP
RT430 oferece o Protocolo de Precisão Temporal (IEEE1588 PTP v2) combinado com o Protocolo de Redundância Paralela de rede PRP 
(IEC 62439-3:2016), garantindo precisão de 100 ns e alta disponibilidade de sincronismo temporal em redes Ethernets. Em caso de falha 
em uma das redes redundante, o tempo de recuperação do PTP é zero.

Para mais informações, favor entrar em:
Reason:
Email: comercial@reason.com.br
Telefone: +55 48 2108 0300

Grid Solutions:
Centro de Contato Mundial
Web: www.GEGridSolutions.com/contact
Telefone: +44 (0) 1785 250 070

* Interface Web disponível em Inglês, Francês, Português, Russo e Espanhol.
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