
SL E5C Hidro
Estação hidrológica p/ monitoramento interdependente  Datasheet Versão 1.0

INSTRUMENTAÇÃO

Medição de Vazão: 

Vazão - SL2000 NV

- Obtém-se a vazão, calculada a partir da estrutura de 

medida: calha parshal, vertedor ou curva chave.

Determinações:
Nível da água -  SL2000 NV

Conjunto base para medição da área da hidrologia, feito 
para resistir as mais diversas condições ambientais, não há 
tempo determinado de validade se mantidas ao bom uso. 

Turbidímetro - SL2000 TS

Incluso:

Sensor de Turbidez - SL2000 TS

- Utiliza lúz infravermelha, imune a cor da água.
- Filtro para lúz do dia

Sensor de Nível - SL2000 NV
Características:
- Princípio: Transdutor Piezo-Resistivo
- Exatidão: 0,25% final de escala, (0,01% Sob Consulta)
- Temperatura de operação: 0ºC até 30ºC
- Range: Padrão 0/5 MCA (Outras medidas, favor 
consultar)
- Sinal de saída, Corrente (4~20 mA) ou tensão sob 
consulta
- Alimentação: 10V a 30V

Construção:

- Comprimento padrão do cabo ventilado: 10m (maior 

comprimento favor consultar)

- Fonte AC-DC 15V

- Produto integrado após testes de aceitação na Solar

- Manual de instrução em Português

- Saída do sinal: 0 á 5000mV

- Classificação do invólucro e cablagem: Nema 6 (IP 68)

Este equipamento inclui: 
- CD de instalação do software de operação e manual de 
instruções; 
- Cabo de configuração USB/Serial

- Corpo em aço inox 304 padrão (Aço 316 Sob consulta )
- Cabo Ventilado em poliuretano para compensação das 
variações da pressão atmosférica

- Curva de nível para o datalogger da estação 

Características:
- Faixa de medição : 0 á 7000 ppm de solos ou de 0 á 
4000 NTU Formazina

- Temperatura de operação 0 á 60°C
- Tensão de alimentação: 9 á 30V
- Vida útil do emissor de luz: 100.000 horas

- Software manager do datalogger de fácil usabilidade

Características:
- 4 Canais Analógicos (0 a 5V)
- 1 Canal de entrada digitais (0 a 5V)(Pulso, para sensores 
de precipitação)
- 2 Entradas para alimentação 12V

Datalogger - SL2K20 5C:

- 1 Saída 12V auxiliar
- 1 Saída Switch 12V

- 1 Porta USB

- Capacidade de armazenamento de 510 Kb 
(Aproximadamente 26.112 registros)

- 1 Porta RS 232

- Resolução do conversor analógico para digital de até 18 
bits, típico 16 bits
- Compatibilidade com qualquer sensor analógico com 
alimentação em 12V e com sinal de 0 à 5V

- Permite inserir equação de ajuste do sensor

- Auto monitoramento da bateria de alimentação e RTC 
(Real Time Clock)
- Funcionamento do RTC independente da bateria de 
alimentação

- Intervalo de medidas: Horas, minutos e segundos

- Display LCD, com data e leitura do sensor (Opcional)
- Temperatura de Operação: -10°C a +60°C

Conexão e armazenamento de dados:
- Formatação dos dados: Em arquivo texto (.txt) compatível 
com Excel e outras planilhas
- Coleta de dados e Conexão: Através de Cabo USB/serial 
RS232
- Compatível com modens Ethernet, GSM e Satélite para 
envio de dados via internet
- Sistema de gerenciamento, gráfico de dados e alarmes através 
do sistema ORTUS (Fornecimento a parte)



- Cabo Manga AWG 5 Vias de 10 metros de comprimento. 

Conjunto de proteção e energia independente:

- 7 Prensa Cabos
- 1 Trilho Din padrão com 45 mm de comprimento
- 1 Controlador de Carga
- 1 Bateria 12V 7Ah com suporte (expansível para 2 
baterias)
- 2 Cabos de energia, Sendo um, de 2 vias, para 
datalogger’s

- 1 Gabinete IP67 em policarbonato (RoHS), com fecho 
para cadeado (cadeado não incluso), suporte para fixação 
em mastro de 48 mm ou parede

- 1 Painel Solar 40W (50W com modem), com cabo padrão 
de 5 metros (por mais metros, avise-nos), e suportes para 
fixação em mastro de até 48 mm

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

(quantidade de cabo variável conforme necessidade)

- Manual de instrução em Português

- Construído totalmente em alumínio, com acabmento de 
anodizado    
- Comprimento total (corpo e prensa cabo): 175mm

- Conexão através fios

Incluso:

- Diâmetro de 25 mm

Construção:

 Solar Instrumentação Monitoramento e Controle Ltda. Brasil - Florianópolis,SC +55(48)3333-1137

  José Carlos Daux, 4230 - SC 401 - 88032-005  www.solarimc.com.br

Desde:
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