
Akıllı İç Mekan Hava Kalite Monitörü

Ürün Tanımı

Kutu içeriği

Akıllı telefonunuzdan eş zamanlı olarak verilerinize erişin

Sıcaklık, gürültü seviyesi, nem gibi verileri akıllı telefonunuzdan 
görebilirsiniz. Geçmişe dönük verileri görebilir, karşılaştırmalar 
yapabilirsiniz. Camları açma zamanı!

Hava kalitenizi gözlemleyin ve daha sağlıklı bir çevre edinin

Sağlıklı bir ortam mutlu hissetmenizi sağlar. Sağlıksız bir hava başınızı 
ağrıtır, alerjilere neden olabilir ve astım krizlerini tetikleyebilir. Önemli 
verileri kontrol ederek sağlıklı bir ortamda yaşadığınızdan emin olun.

Konforunuzu arttırın

İç mekanlarınızın çok soğuk olması, hava kalitesinin kötü olması, 
nemli veya gürültülü olması durumunda konforlu hissetmezsiniz. 
Netatmo Hava Kalite Monitörü ile kendinizi iyi hissedebileceğiniz şekilde evinizi ayarlayabilirsiniz.

Uyku kalitenizi arttırın

İyi bir uyku kalitesi için yatak odanızın havası çok önemlidir. Hava 
kalitesi, gürültü seviyesi ve sıcaklığı görüntüleyerek uyku kalitenizi 
arttıracak şekilde düzenleyin.

Üretkenliğinizi arttırın

Hava kalitesinin konsantrasyon ve üretkenlik üzerinde etkisi 
büyüktür. İyi bi çevre işlerinize odaklanmanıza yardımcı olur.

• 1 Akıllı İç Mekan Hava Kalite Monitörü
• 1 Güç adaptörü

Aynı ev, daha akıllı

Özellikler

Teknik Özellikler

- Sağlıklı bir ortam oluşturun
- Akıllı telefonunuzdan çevresel 
faktörlere erişin
- Geçmişe dönük verileri uygulamadan 
görüntüleyin
- Çevresel faktörler değiştiğinde uyarı 
alın
- Hava kalitenizi basit ipuçları ile arttırın
- Hava kalitesi, nem ve gürültü seviyesi 
ölçümlerini görün
- Konforunuzu arttırın, uyku kalitenizi 
geliştirin, üretkenliğinizi en iyi seviyeye 
getirin

Tasarım
Tek parça dayanıklı alüminyum dış gövde
Sadece iç mekan kullanımı için tasarlanmıştır 

Boyut
45x45x155 mm 

Sensör ve ölçümler
Kayıt sıklığı: 5 dakikada bir
Sıcaklık:
Aralık: 0°C ile 50°C
Hassasiyet: ± 0.3°C
Nem:
Aralık: 0 ile 100%
Hassasiyet: ± 3%
CO2 Ölçümü:
Aralık: 0 ile 5,000 ppm
Hassasiyet: ± 50 ppm (0 ile 1,000 ppm arasında) veya ± 5% (1,000 ile 
5,000 ppm arasında)
Gürültü Ölçer:
Aralık: 35 dB ile 120 dB 

Ücretsiz Uygulama, yaşamboyu destek
Üyelik ücreti yok
Uygulamalar App Store ve Google Play’den yüklenebilir 

Gereksinimler
Yüksek hızlı kablosuz internet bağlantısı gerektirir.
Hotspot noktaları desteklenmez. 
 
Bağlantı özellikleri
Wi-Fi 802.11 b/g/n uyumlu (2.4GHz)
Desteklenen şifreleme: Open/WEP/WPA/WPA2-personal (TKIP and AES) 

Güç
Akıllı İç Mekan Hava Kalite Monitörü USB adaptör ile beslenir 

Uygulama gereksinimleri
iOS 9 minimum gereksinim
Android 4.2 minimum gereksinim 

Hava Kalitesi Monitörü başına maksimum cihaz sayısı (akıllı telefon, 
tablet ve dizüstü bilgisayar)
Limitsiz 

Hesap başına maksimum Hava Kalitesi Monitörü sayısı
Limitsiz 

Hava Kalitesi Monitörünüzü paylaşabileceğiniz maksimum kişi 
sayısı
Limitsiz 

Diğer fonksiyonlar
CO2 ölçümleri için direkt ışık göstergesi
Farklı cihazlardan erişim



Daha sağlıklı 
bir evde yaşayın.  

NEM
Kuru hava kaşıntılı cilde 

neden olabilir. Nemli hava küf 
oluşumuna yol açabilir, astım ve 
alerjilerin tedavisinde büyük rol 
oynayabilir. Evinizin her odası 
için dengenin bulunması en iyi 

çözümdür.

GÜRÜLTÜ
Genellikle rahatsız bir uyku, duyduğunuzu 

anlamadığınız seslerden kaynaklanır. 
Uykularını nasıl iyileştirebileceğinizi 

anlamak için ailenizin uyku zamanının veri 
geçmişini kontrol edin. 

SICAKLIK
Bebeğiniz ve çocuğunuz vücut 
ısısını henüz düzgün bir şekilde 

dengeleyemiyor. Size uygun sıcaklıkta 
gelen bir oda onlara sıcak gelmeyebilir. 

Akıllı İç Mekan Hava Kalite Monitörü 
çocuğunuzun iyi hissetmesi için gereken 

hassas sıcaklık hakkında size tavsiyelerde 
bulunur.

Tek bir uygulamada tüm odalarınızı 
görüntülemek için birden fazla Akıllı 

Hava Kalite Monitörü bağlayın.

HAVA KALITESI
Kötü havalandırılan bir oda yüksek hava 
kirliliğine yol açar. Sağlığınızı etkileyerek 
baş ağrılarına, yorgunluğa veya halsizliğe 

neden olur.


