
SL2020 5C
Armazenador de dados de 5 canais   Datasheet Versão 1.1

INSTRUMENTAÇÃO

Sobre:
O SL2K20 5C é ideal para áreas rurais, civis e ambientais.
Seu modo de configuração é pratico, os horários de leitura 
por dados armazenados são exatos,  caso não sejam 
descarregados, os  registros ficam intactos armazenados  
por tempo superior a 30 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.
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Desde:

1997

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

- Sensor de Temperatura Interno (Range: 0 a 80 °C)
- 2 Entradas para alimentação 12V

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

- 1 Entrada para Display LCD (opcional) - Display 
apresenta informações das últimas leituras dos canais e 
chuva acumulada nas últimas 24 horas
- 1 Porta USB
- 1 Porta RS 232
- 1 Saída 12V auxiliar

- Memória de 510 Kb
- Permite inserir equação e offset de ajuste do sensor

- 1 Saída Switch 12V

- Software de gerenciamento do datalogger de fácil 
usabilidade - Software manager
- Intervalo de medidas programável em: Horas, minutos e 
segundos

- Monitoramento da tensão da bateria interna do RTC 
(Real Time Clock)
- Monitoramento da temperatura interna no datalogger

- Resolução do conversor analógico para digital de 16 bits

- Compatibilidade com qualquer sensor analógico com 
alimentação em 12V e com sinal de 0 à 5V

- Capacidade de armazenamento de 26.112 registros 
(Equivalente a 270 dias de operação)

- Monitoramento da tensão da entrada de alimentação

- Funcionamento do RTC independente da bateria de 
alimentação

- Par de suportes para xação em trilho Din
- 4 suportes para xação para painel, com parafusos M3

Tipo fixação em painel: 

- Software de operação: SL2K20 Manager (cópia livre) - 
Software para conguração, conexão e download dos 
dados armazenados;

- CD de instalação do software de operação e manual de 
instruções

- Cabo USB de conexão e gerenciamento do datalogger
- Fonte AC-DC 15V e Adaptador 2 Vias - J4

- Sistema de gerenciamento, gráfico de dados, e alarmes 
automáticos gerenciáveis, através do sistema ORTUS 
(Entre em contato para mais informações)

  Este equipamento inclui:

- Temperatura de Operação: -20 a +80°C

- Comunicação via entrada RS232 para envio de dados 
para internet via modens Ethernet (Wifi, Rj45), GSM (http, 
ftp) e Satélite.

- Formatação dos dados: Em arquivo texto (.txt) em 
formato compatível com Excel e outras planilhas
- Coleta de dados e gerenciamento do datalogger através 
de cabo USB (incluso)

Conexão e armazenamento de dados:
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