
O modo mais fácil de fazer 
medições de CA precisas

Padrão de medição CA 

5790B
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Nunca foi tão fácil conseguir medições 
precisas de corrente e de tensão CA

A faixa de banda larga 
estendida do 5790B 
amplia sua carga de 
trabalho para a calibração 
de saídas de referência  
de 50 MHz de medidores 
de potência de RF, como  
o Keysight N1914A.

O Padrão de medição 5790B AC 
é um padrão de medição e 
transferência multifinalidade 
CA, projetado para as aplicações 
de calibração mais exigentes. 
Ele combina a precisão que 
você espera de um padrão 
de transferência térmica com 
a facilidade de uso de um 
multímetro digital. As incertezas 
absolutas de medição de tensão 
CA são inferiores a ±24 ppm 
(um ano, 23 °C ±5 °C). O 5790B 
foi projetado para atender às 
exigências de verificação de 
banda larga e tensão CA dos 
Calibradores Multifuncionais  
Fluke Calibration 5730A, 5720A  

e 5700A; dos Calibradores 
de Vários Produtos 5522A, 
5502A,5520A e 5500A, e de 
outros calibradores, amplificadores 
como o 52120, 5725A e 
5205A/5215A e os padrões de 
transferência e voltímetros CA. 

O 5790B cobre uma faixa de 
tensões alternativas de 600 µV  
a 1000 V e uma faixa de 
frequência de 10 Hz a 1 MHz.  
Uma opção de tensão de 
banda larga aumenta a faixa 
de frequência para 30 MHz ou 
50 MHz. 

O 5790B em combinação com 
o as Derivações de corrente 
(Shunt de corrente) Fluke A40B 

agora permite fazer medições 
de corrente direta, absoluta ou 
relativa sem a necessidade de 
executar qualquer cálculo. 

O 5790B pode ser usado 
sozinho como dispositivo de 
medição ou como padrão de 
transferência quando comparado 
a uma fonte CC externa. Nos 
dois casos, a troca e os cálculos 
normalmente tediosos são 
executados automaticamente 
pelo 5790B e a diferença CA/CC 
resultante é exibida diretamente 
na tela capacitiva colorida  
e sensível ao toque de  
6,5 polegadas fácil de ler.
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Os recursos atualizados oferecem 
melhorias dentro e fora

absoluta e relativa
Os resistores de derivação da série 
Fluke A40B oferecem um método 
com bom custo-benefício para 
ampliar a funcionalidade do 5790B 
para medir CA absoluta e relativa 
para a calibração de uma fonte de 
CA. A nova interface do usuário do 
5790B permite introduzir e salvar 
as derivações de corrente em 
sua memória. Até 150 derivações 
podem ser armazenadas junto com 
os números de série das derivações, 
valores frequentes de calibração 
(24 CA/CC, cinco pontos de erro de 
carregamento) e datas de calibração. 
Depois que a informação sobre  
a derivação é carregada, o 5790B 
pode ser configurado para fazer 
uma medição de CA absoluta ou 
relativa em segundos com a conexão 
da derivação e a simples seleção 
da derivação adequada no menu 
principal. Ao usar uma derivação de 
corrente, o 5790B exibe as medições 
de tensão e corrente no display, 
junto com a informação sobre  
a derivação. As derivações de 
corrente Fluke A40 e A40A, assim 
como derivações personalizadas, 
podem ser carregadas e usadas para 
fazer medições de corrente relativa.

Faixa de banda larga 
estendida (50 MHz) 
A entrada e função de banda larga 
“/3”, com faixas de 2,2 mV a 7 V, 
10 Hz a 30 MHz, presentes no 
modelo 5790A, foram mantidas. 

precisão. Ela calcula a potência 
medida com uma carga de 50 ohms.

Funções estatísticas e de 
forma de onda pico a pico
As estatísticas que mostram  
o número de amostras, desvio 
padrão, média, mínimo e máximo 
são calculadas usando as leituras 
exibidas como base. Como uma 
vantagem oferecida pelo grande 
display sensível ao toque, os 
dados de estatísticas podem ser 
examinados enquanto a medição 
principal ainda está visível na tela.

O 5790B agora faz os cálculos 
de forma de onda pico a pico para 
você. É possível selecionar entre 
quatro formas de onda: senoidal, 
quadrada, triangular e truncada.  
Os cálculos de algumas destas 
formas de onda são difíceis  
e demoram. O 5790B executa 
todos os cálculos para você com 
base na medição, reduzindo 
significativamente o tempo  
e a possibilidade de erros.

O Fluke A40B 
amplia  
a capacidade do 
5790B para permitir 
fazer medições de 
correntes absolutas 
e relativas muito 
precisas. Você 
não precisa mais 
calcular o valor da 
corrente, o que 
permite realizar 
calibrações com 
maior rapidez e com 
menor possibilidade 
de erros.

À esquerda: O modo de derivação de corrente 
permite visualizar a medição de corrente direta  
e absoluta e também a medição de tensão.

À direita: A tela de estatística fornece informações 
valiosas ao realizar medições estatísticas.

Desde seu lançamento, em 1990, o 5790A desenvolveu uma reputação 
incomparável de ser o mais preciso padrão de medição CA do setor.  
A tecnologia por trás do 5790A e o exclusivo sensor Fluke RMS fizeram 
dele o padrão de medição preferido dos laboratórios de calibração em 
todo o mundo. O 5790B mantém as características técnicas inovadoras  
de seu antecessor e acrescenta diversos recursos e funções que ampliam  
a capacidade de carga de trabalho e a confiabilidade do produto.

Medição de corrente  Uma nova opção de banda larga 
“/5” amplia a largura de banda 
ainda mais, de 10 Hz até 50 MHz. 
A faixa de banda larga estendida 
amplia a carga de trabalho do 
produto para calibrar as saídas  
de referência de potência de  
50 MHz, encontradas na maioria 
dos medidores de potência de RF. 

Especificações aprimoradas
Um modo de leitura direta da 
interface gráfica do usuário exibe 
as especificações para a medição 
de formas de onda comuns não 
senoidais mais o cálculo de pico 
a pico (assume que THD < 1%.) 
Isso permite obter informações 
instantâneas quando ela são mais 
necessárias. Diferentemente do 
display fluorescente a vácuo do 
5790A, o novo display capacitivo 
de 6,5 polegadas e sensível ao 
toque permite ver mais informações 
na tela, reduzindo a necessidade 
de alternar entre menus. 

O 5790B agora especifica as 
incertezas absolutas de medição 
de tensão CC como inferiores a 
±24 ppm (um ano, 23 °C ±5 °C), 
propiciando mais confiança em 
medições de transferência.

Uma função de entrada com 
finalidade especial dedicada 
de 50 MHz, 225 mV, 50 ohms, 
está disponível como opção 
para medir saídas de referência 
de medição de potência de RF. 
A opção é “calibrada no ponto” 
na extremidade de um cabo de 
metrologia estável nível/fase de 
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Interface gráfica fácil 
de usar e características 
ergonômicas
A nova interface de usuário gráfica 
apresenta menus fáceis de ler e de 
usar, bem como acesso a funções 
comuns com o simples toque de 
um dedo. Selecione rapidamente a 
faixa e a entrada usando as teclas 
no painel frontal. Um indicador 
de status vermelho de TENSÃO 
PERIGOSA está localizado no painel 
frontal, avisando-o imediatamente 
quando uma tensão perigosa 
estiver presente nos terminais. 

Assim como o Calibrador 
multiproduto 5730A, o painel 
frontal apresenta os terminais do 
Visual Connection Management™ 
que acendem para mostrar quais 
terminais estão ativos, orientando o 
usuário a fazer as conexões corretas. 

Precisão que você  
pode confiar 
O 5790B é baseado no sensor 
RMS Térmico de Estado Sólido 
patenteado da Fluke, que tem sido 
comprovado em diversos produtos 
da Fluke Calibration desde 1979, 
como o Padrão de transferência 
CA/CC 792A. O sensor Fluke RMS  
é um conversor térmico de verdade, 
não um conversor eletrônico 
que calcula o valor RMS. Como 
sua tensão de saída é de 2 V, 
comparada aos 7 a 10 mV de 
saída dos termopares tradicionais, 
o sensor RMS exibe excelente 
características de relação sinal-
ruído e o mínimo de erros de 
reversão. Com uma tensão de 

saída mais alta, podem ser feitas 
medições mais precisas. E, graças 
a seu pequeno tamanho, o sensor 
RMS se estabiliza rapidamente  
e funciona em uma ampla faixa  
de temperaturas. 

O 5790B também apresenta 
redes de resistores de película 
fina hermeticamente seladas para 
minimizar erros de medição de CA. 

O sensor RMS e as redes de 
resistores de película fina foram 
projetados pela Fluke para serem 
resistentes e confiáveis. Cada um é 
construído para ser fiel aos padrões 
pela Fluke Microelectronics Group 
para manter a qualidade e a 
uniformidade, peça após peça.

Versatilidade que mantém 
a sua produtividade
A variedade de entradas e tipos 
de conexões permite que você use 
aquela que melhor atende à sua 
aplicação. Há quatro conjuntos de 
terminas de entrada no 5790B, 
dois conectores tipo N e um 

O sensor RMS de estado sólido 
patenteado da Fluke fornece 
ao 5790B estabilidade de 
temperatura excepcional  
e rápido tempo de definição.

O 5790B foi projetado para atender 
às exigências de verificação de CA 
dos calibradores da série 5700 e 
5500 da Fluke. A automação com  
o software de calibração MET/CAL®  
é rápida e fácil.
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A rastreabilidade para 
padrões nacionais para 
o 5790B é apoiada pelo 
Padrão de transferência 
CA/CC Fluke 792A.

conjunto de postes de ligação de 
cinco vias. O Tipo N e o conjunto 
de postes de ligação são dedicados 
à medição AC e aos modos de 
transferência. A tensão CA ou 
CC pode ser aplicada à conexão 
de entrada para toda a faixa do 
5790B, permitindo que você 
execute medições de transferência 
CA/CC automatizadas. O 5790B 
determina automaticamente onde  
a tensão aplicada é AC ou c DC.

A segunda conexão de entrada 
Tipo N suporta o modo de banda 
larga opcional.

A conexão de entrada é 
facilmente selecionada com o 
toque em uma tecla no painel 
frontal do 5790B. Um LED indica 
quais terminais estão ativos.

Esteja você usando o 5790B 
como voltímetro ou padrão de 
transferência, a tensão de entrada 
e a frequência são sempre 
indicadas no display de medição. 

Projetado tendo as suas 
necessidades de suporte em mente
O padrão de medição CA 5790B fornece um 
procedimento de calibração autônomo projetado 
para simplificar as verificações de desempenho 
periódicas. São apresentadas ao operador as 
ações a serem realizadas. Para minimizar os 
equipamentos necessários, o 5790B foi projetado 
para ser suportado pelo padrão de transferência 
792A CA/CC.

No modo de transferência, a 
diferença ca/cc ou ca/ca é sempre 
indicada no display de controle em 
ppm, %, volts ou razão.

O 5790B é um instrumento 
de definição de faixa automática 
e seleciona a melhor faixa de 
tensão para a medição que está 
sendo realizada. Você também 
pode selecionar e travar as faixas 
manualmente. A proteção de 
entrada de 1200 V robusta está 
ativa em todas as faixas de tensão.

Usando as teclas de disparo, o 
5790B pode alternar de medições 
contínuas para medições únicas 
da tensão de entrada, tornando 
fácil tomar amostras de leitura em 
intervalos predeterminados.

Ao usar o 5790B em modo 
de transferência, a tensão 
de referência é armazenada 
automaticamente  e todas as 
medições CA/CC ou CA/CA são 
feitas em relação a ela. Você 

também pode armazenar a média 
das duas tensões como referência 
para eliminar erros de reversão de 
DC, por exemplo.

O layout do painel dianteiro 
intuitivo do 5790B torna a operação 
manual rápida e simples. As teclas 
e as seleções são arranjadas e 
etiquetadas de modo lógico. E as 
mensagens e menus são exibidos 
claramente no display claro e 
sensível ao toque do 5790B.

As interfaces USB, GPIB/IEEE-488, 
Ethernet e RS-232 estão incluídas  
e todas as funções dos instrumentos 
podem ser controladas por um 
PC. O 5790B pode ser facilmente 
integrado a sistemas automatizados 
operando com o software de 
calibração MET/CAL®. O 5790B 
replica completamente o 5790A por 
meio de seu recurso de emulação, 
permitindo seu uso com os 
procedimentos MET/CAL herdados 
do 5790A.
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Visão geral do 5790B

As opções de banda 
larga aumentam  
a faixa de frequência 
para 30 MHz ou 
50 MHz para atender 
às exigências de 
calibração das opções 
de banda larga da 
série 5730A, 5700A  
e 5720A. 

Tela sensível ao 
toque capacitiva com 
estrutura de fácil 
leitura e intuitiva do 
menu que permite 
o acesso a qualquer 
recurso ao pressionar 
três botões ou menos.

As derivações da série A40B 
permitem que o 5790B calibre  
uma fonte CA com bom 
custo-benefício.

Os terminais Visual 
Connection Management™ 
acendem para indicar 
terminais ativos, ajudando 
você a saber quais 
conexões fazer.

As entradas 1 e 2 permitem conectar e medir 
rapidamente até 1.000 V CA ou CC. Para 
a versatilidade máxima, a Entrada 1 é um 
conector coaxial tipo N e a Entrada 2 é um 
posto de terminal duplo padrão. 

As teclas permitem 
selecionar a faixa e alterar 
as entradas rapidamente.

Um botão de  
“pré-alimentação” 
permite que o 
produto esteja 
ligado para manter 
os componentes 
aquecidos, mas com 
as funcionalidades do 
5790B desabilitadas.

Um novo interruptor de 
energia detecta e se adapta 
automaticamente à energia e 
frequência da rede de entrada.

Interfaces Ethernet, 
RS-232, GPIB e USB.
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Especificações resumidas

Tensão CA e CC Melhores 99%, especificação absoluta: ±24 ppm (um ano, 23 °C ±5 °C)

Entradas

Entrada 1: 600 µV a 1.000 V (5% acima da faixa)

Entrada 2: 600 µV a 1.000 V (5% acima da faixa)

Entrada auxiliar: 250 mV a 500 mV

Entrada de WB:  <7 V rms banda larga

Tempo de aquecimento 30 minutos

Umidade relativa
Operacional: 45% a 50 °C; 75% a 45 °C; 95% a 30 °C

Armazenamento: < 95% sem condensação

Altitude
Operacional: 3050 metros (10 000 pés)

Fora de operação: 12 200 metros (40 000 pés)

Temperatura

Operacional: 0 °C a 50 °C

Calibração: 15 °C a 35 °C

Armazenamento: -40 °C a 70 °C

Compatibilidade eletromagnética (EMC)

Internacional IEC 61326-1: Ambiente eletromagnético controlado — CISPR 11: Grupo 1, Classe A

Coreia (KCC) Equipamento de Classe A (Equipamento para transmissão e comunicação industrial)

EUA (FCC) 47 CFR 15 subparte B, esse produto é considerado um dispositivo isento de acordo com a cláusula 15.103.

Surto ANSI C62.41-1980, Categoria A

Confiabilidade MIL-T-2880D, parágrafo 3.13.3

Especificações gerais

Dimensões

Altura: 17,8 cm (7 pol) montagem em rack padrão +1,5 cm (0,6 pol)

Largura: 43,2 cm (17 pol.)

Comprimento: 63 cm (24,8 pol.) 

Requisitos máximos  
de energia 5790B: 100 VA

Peso
5790B: 24 kg (53 lb)

Com banda larga: 24,5 kg (54 lb)

Potência de linha 50 Hz ou 60 Hz; 100 V a 120 V, 220 V a 240 V 100 V, 110 V, 115 V, 120 V, 200 V, 220 V, 230 V, 240 V 

Segurança Em conformidade com UL 1244, IEC 348-1976, IEC 1010, CSA C22.2 Nº 231 e ANSI/ISA S82

Interfaces remotas RS-232 e IEEE-488

Nível de confiança 99%, a menos que seja especificado de outra maneira

5790B/AF

O 5790B/AF melhorou a precisão absoluta para ± 0,23% da tensão (1 ano após a calibração de fábrica, 23 °C ±3 °C, ao nível de confian-
ça de 95%) em 50 MHz e 223,61 mV, com um cabo de medidor serializado de um metro, caracterizado naquele ponto para medir potência 
de RF com medição de saída de referência a 0 dBm. No modo de medição de potência de RF, a precisão é especificada na extremidade do 
cabo serializado com uma curva própria para outras faixas e frequências, que é uma primeira correção de ordem para a perda no cabo.



Informações sobre pedidos
Modelos
5790B Padrão de medição CA
5790B/3 Padrão de medição CA  

com opção de banda larga  
de +30 MHz

5790B/5 Padrão de medição CA  
com opção de banda larga  
de 50 MHz

5790B/AF Padrão de medição CA  
com opção de banda larga  
de +50 MHz calibrado com 
cabo WB

Acessórios
Cabo 5790B/5 WB Cabo, Cabo de banda larga  

de 50 ohms para medições  
de potência de RF

A40B/SET Conjunto completo de 
derivações A40B, maleta de 
transporte e acessórios

A40B-001MA Shunt de corrente de  
1 miliampere

A40B-010MA Shunt de corrente de  
10 miliamperes

A40B-020MA Shunt de corrente de  
20 miliamperes

A40B-050MA Shunt de corrente de  
50 miliamperes

A40B-100mA Shunt de corrente de  
100 miliamperes

A40B-200mA Shunt de corrente de  
200 miliamperes

A40B-500mA Shunt de corrente de  
500 miliamperes

A40B-1A Shunt de corrente de 1 A
A40B-2A Shunt de corrente de 2 A
A40B-5A Shunt de corrente de 5 A
A40B-10A Shunt de corrente de 10 A
A40B-20A Shunt de corrente de 20 A
A40B-50A Shunt de corrente de 50 A
A40B-100A Shunt de corrente de 100 A
A40B-LEAD/4MM Conector tipo N de cabo para 

plugues de terminais duplos
A40B-LEAD/N Conector tipo N de cabo para 

conector tipo N
57XX/CASE Maleta de transporte para  

a série 57XXA
Y5737 5790B e 5700A/5720A Kit para  

montagem em rack. Inclui 
corrediças de 24 polegadas 
que possibilitam a  
ventilação lateral

A linha mais ampla de  
soluções de calibração 
A Fluke Calibration fornece a mais ampla gama  
de calibradores e padrões, software, serviços,  
suporte e treinamento em calibração elétrica,  
de temperatura, pressão, RF e fluxo.

Visite o site www.flukecal.com para obter  
mais informações sobre produtos e serviços  
da Fluke Calibration.

Fluke Calibration. Precisão, desempenho, confiança.™

Electricidade Temperatura Pressão Fluxo SoftwareRF
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