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Comunicação

Compatibilidade de Sensores:
- Qualquer Sensor Analógico com Alimentação em 12V e com sinal de
0 à 5V;
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Com o objetivo de ser funcional, seu modo de configuração é
pratico, os horários de leitura por dados armazenados são
exatos, caso não sejam descarregados, os registros ficam
intactos armazenados no logger por tempo superior a 70 anos
sem a necessidade de manter o sistema energizado. As
entradas do datalogger não possuem chaveamento ou código
de bloqueio eletrônico, aceitando a leitura de sensores de
outras marcas, garantindo a flexibilidade e mesma qualidade
da leitura dos sensores da Solar Instrumentação.
Características:
Data Logger PNVn 3 Canais (0 a 5V) sendo:
- 2 Canais Analógicos
- 1 Canal de entrada digitais (Pulso, para sensores de
precipitação)
- 1 Saída 12V auxiliar;
- 1 Conector para bateria;
- 1 Conector para painel solar;
- 1 Conector RS 232;
- 1 Entrada fonte AC-DC;
- Intervalo de amostragem: de 40 segundos até dias;
- Capacidade de memória: 60.000 Registros;
- Temperatura de Operação: -10°C a +60°C;
- Dimensão 14,5 x 19,3 x 3,2 cm
- Peso 592 g
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O datalogger SL 2000 PNV desenvolvido e fabricado
nacionalmente desde 2006, tornou-se ferramenta de pesquisa
para muitas universidades do país. Confiando dados
armazenados com segurança e construído com materiais
resistentes aos desgastes do tempo, assim, este equipamento de
uso profissional, é ideal para áreas rurais, civis e ambientais.
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Envio de dados e compatibilidade:
- Compatível com modems GPRS e Satélite para envio de dados via
internet (Fornecimento a parte);
- Compatível com sistema de mostragem de dados e alarmes Solar
Monitoramento (Fornecimento a parte);
Este equipamento inclui:
- CD de instalação do software de operação e manual de instruções;
- Cabo de configuração USB/Serial;

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

Conexão e armazenamento de dados:
- Coleta de dados e Conexão: Através de Cabo USB/serial RS232
- SL2000PNVn - Software Manager para configuração, conexão e
download dos dados armazenados;
- Formatação dos dados: Em arquivo texto compatível com Excel e
outras planilhas;
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