
Ek Akıllı İç Modül

Ürün Tanımı

Aynı ev, daha akıllı

Teknik Özellikler

Tasarım
Tek parça dayanıklı alüminyum gövde
Sadece iç mekan kullanımı için tasarlanmış Ek İç Mekan modülü 

Boyutlar
45x45x105 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) 

Gereksinimler
Akıllı Hava Durumu İstasyonunuza en fazla 3 adet Ek İç Mekan Modülü 
ekleyebilirsiniz.
Ek İç Mekan Modülü ayrı satılır ve sadece Akıllı Hava İstasyonu ile çalışır.
Sauna gibi aşırı nem olan ortamlar modülünüze zarar verebilir. 

Bağlantı özellikleri
Ek İç Mekan Modülü ve Ana İç Mekan Modülü arasında kablosuz 
haberleşme: 100m (açık alan) 
 
Güç
Ek İç Mekan Modülü 4 adet AAA pil ile çalışır 

Kutu içeriği
1 Ek İç Mekan Modülü
4 AAA pil

Odalarınızın havasını.
kontrol edin
  

İstediğiniz odanın hava durumunu ölçebilirsiniz

Yatak odanızda veya banyonuzda ölçüm yapmak ister misiniz? Doğru 
fikre sahip olduğunuzu düşünüyoruz! Her oda farklıdır ve özel dikkat 
gerektirir. Netatmo Hava İstasyonu Ek Akıllı İç Mekan Modülleri 
kullanarak üç odayı izleyebilirsiniz. Her oda için sıcaklık, nem ve hava 
kalitesi (CO2) okumalarına akıllı telefonunuzdan gerçek zamanlı olarak 
erişin.

Odadaki zaman içindeki değişiklikleri anlamak için veri 
geçmişinizi görüntüleyin

Her oda için toplanan geçmiş verilere erişmek için Ek İç Mekan 
Modülünüzü kullanın. Ortamdaki değişiklikleri, uygulamadaki grafikleri 
kullanarak anlamak kolaydır. Banyoda nem problemi mi var? Bunun 
zaman içinde nasıl geliştiğini izleyin. Uyku sorunu mu yaşıyorsunuz? Yatak odanız için son hava kalitesi 
değerlerini kontrol edin.

Hangi uyarıları alacağınızı seçmek için bildirimlerinizi özelleştirin

Ek İç Mekan Modülü, seçtiğiniz odalarda çevre koşulları hakkında bilgi verir. Çocuğunuzun yatak 
odasının her zaman sağlıklı bir ortam olup olmadığını bilmek ister misiniz? Bildirimlerinizi ayarlayın 
ve akıllı telefonunuz aracılığıyla sizin için en önemli uyarıları alın - aşırı yüksek CO2 seviyelerinden 
sıcaklıktaki düşüşe veya artan neme kadar.

Her ilave odada yapılan ölçümleri kullanarak refahınızı optimize edin

Ek İç Mekan Modülünüz evinizi gerçekten daha konforlu hale getirebilir. Ölçümlerine dayanarak, nemi 
veya hava kirliliğini azaltmak için ısıtmanızı ayarlayabilir veya bir pencere açabilirsiniz.

İlave odalarda hava kalitesini artırın

İç mekanda dışarıda olduğundan çok daha fazla zaman harcadığımız için, her odayı nasıl kullandığımıza 
bağlı olarak, evlerimizde soluduğumuz havayı düşünmek önemlidir. Örneğin, kötü havalandırılan 
bir yatak odası geceleri CO2 ile dolar ve uyandığınızda sizi yorgun hissettirir. Ek İç Mekan Modülü, 
seçtiğiniz odalar için gerçek zamanlı hava kalitesi okumaları sağlar. Şimdi birkaç pencere açma zamanı!

Özellikler
- İlave odaların ölçüm değerlerine uygulama 
üzerinden gerçek zamanlı ulaşın.
- Her odanın geçmişini ve grafiklerini uygulamada 
görüntüleyin.
- Bir odanın değerleri değiştiğinde bildirim alın.
- Her odada ölçülen değerlere göre refahınızı 
optimize edin.
- Her ilave odada hava kalitesini artırın.

ÖNEMLİ NOT: Akıllı Ek İç Modül yalnızca 
Netatmo Akıllı Ev Hava İstasyonu ile çalışır ve en 

fazla 3 adet bağlayabilirsiniz.
Ayrı satılır.

Gerçek zamanlı 
iç mekan 
ölçümleri

Gerçek zamanlı 
uyarılar

Veri geçmişi İç hava kalitesi


