
Sensor SL2010 P
Sensor de Precipitação  Datasheet Versão 1.1.1

INSTRUMENTAÇÃO

O Pluviômetro SL 2010 P  - é um dispositivo capaz de calcular 
a quantidade de chuva em milímetros em  uma determinada 
região em relação ao tempo que ocorre o fenômeno, o sensor 
envia estes registros através de sinais de pulso para o data 
logger que condiciona em sua memória para a consulta do 
usuário. 
  O equipamento foi desenvolvido   para suportar as mais 
diversas condições de chuva que a natureza pode gerar, 
fabricado  integralmente com materiais inoxidáveis, resistentes 
e de longa duração, o Pluviômetro SL 2010 P Solar, é uma 
ferramenta que se aplica em estudos científicos, 
meteorológicos e hidrológicos,   e em diversos ambientes  
como: campos, lavouras, florestas e cidades. 
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Desde:

1997

Forma de medição do tipo Báscula móvel (Tipping Bucket) 
com imã e chave “palheta” (reed-switch)

Operação:
- Possui mecanismo para travamento do ponto de regulagem 
da báscula;
- Capacidade volumétrica igual ao ajustado na báscula pelo 
operador
- Acesso interno à regulagem feito diretamente, sem 
necessidade de desmontar partes ou peças;
- Conexões através de fio, 2 vias;
- Nivelamento: Por sensor nível de bolha, internos, de fácil 
acesso
- Base com orifício de 50 mm de diâmetro para fixação em 
poste cilíndrico de 48mm de diâmetro por ex. Tripé ou fixação 
em torre com parafusos ajustáveis.

- Diâmetro da área de coleta 200 mm (área de 314 cm²)

- Sensibilidade 0,2 mm ou 1 descarga da báscula (0,10mm 
sob especificação)

- Diâmetro da área de coleta 200 mm (área de 314 cm²)

- Opera desde 1,5 ~ 35V
- Duração (típico) do pulso elétrico da báscula menor que 
100ms

Características:
- Faixa de medição 0 a 500 mm/hora
- Precisão melhor que 2% @ 100 mm / hora
- Precisão melhor que 5% @ 200 mm ou mais / hora
- Temperatura de operação -10 ~ 60 ºC
- Umidade relativa de operação de 0 a 100%

- Totalmente em material inoxidável
- Material externo anodizado e revestido com pintura Epóxi 
(Opcional)
- Descartes independentes, um para cada lado da báscula;
- Telas com malha fina para evitar acesso de insetos, detritos e 
pequenos animais no funil de coleta e nas saídas independen-
tes da água descartada;
- Funil secundário interno para otimização do escoamento na 
báscula, para evitar efeito “splash”;
- Dispositivo regulador do fluxo de água, sifão ( Opcional)

Construção:

- Altura de 33 cm

Garantia:
Assistência técnica garantida em todo território brasileiro e doze (12) meses contra defeitos de fábrica;

Compatível com todos os dataloggers com contagem de pulso por interrupção, 
(SOLAR, Campbell, Vaisala, Sutron,...)

- Manual do equipamento em português
- Cabo de sinal: AWG 2x24 de 10 metros de comprimento e composição contra raios UV
Material Incluso:
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