
Posició del sensor de temperatura/humitat

Superfície arti�cial
(formigó, ciment, metall...)

>2 metres

Superfície natural
(herba, terra)

>1,5 metres

>1,5 metres

Posició del pluviòmetre (automàtic o manual)

45º lliures d’obstacles
El màstil NO ha de sobrepassar

la boca del pluviòmetre

Posició ben ventilada

Posició poc ventilada

Correcta instal·lació del màstil

90º (màstil vertical)

Recomanacions/obligacions

IMPORTANT: seran obligatoris si es dona alguna d’estes dos condicions:
- l’estació marca precipitació a un dia ventós sense pluja
- l’estació marca increments evidents de precipitació a un dia ventós i amb pluja

Procediment d’instal·lació i validació d’estacions

Omplir la sol·licitud disponible a la pàgina web
https://www.avamet.org/alta-estacio.php

Enviar fotos i vídeos su�cients per comprovar els mínims requerits
Tal qual s’explica al formulari d’alta de la web (codi assignat/e-mail)

Si el procés de validació és positiu, l’estacio serà donada d’alta a la xarxa MXO

Si el procés de validació és negatiu, els auditors recomanaran les millores necessàries 

Si el procés de validació no és concloent, l’estació serà donana d’alta a la xarxa MXO, 
dins de la pestanya de «no validades/pendents de validació», per comprovar, durant el 
temps que siga necessari, que les dades que marca són coherents

TENSORS: es recomanen per evitar vibracions al màstil que puguen afectar al correcte funcionament de l’estació

L’estació ha de formar part de les acceptades de la Taula d’estacions:!

Una vegada donada d’alta i quan es dipose d’usuari/contrasenya per a la web, s’hauran d’omplir, al menys:
- els apartats ESTACIÓ i GESTIÓ D’ESTACIÓ de la �txa que es pot trobar al GESTOR D’ESTACIONS
- el permís de cessió de dades a tercers per a DADES OBERTES que es pot trobar al mateix GESTOR

REQUISITS MÍNIMS PER A LES ESTACIONS DISPONIBLES A LA MXO D’AVAMET

GARETES ARTESANES: no s’admetran estacions que no disposen de garetes comercials homologades
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Sempre que siga possible,
comprovat amb un nivell

!
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