
Akıllı Yağmur Ölçer

Ürün Tanımı

Kutu içeriği

• 1 Yağmur Ölçer
• 2 AAA pil

Aynı ev, daha akıllı

Teknik Özellikler

Aksesuar (Ayrı satılır)

Tasarım
Yüksek kaliteli malzeme
Dış mekan kullanımı için tasarlandı
Hava koşullarına dayanıklı, UV, dolu, kar ve güçlü rüzgarlara dayanıklı 

Boyutlar
13x13x11 cm 

Sensör ve ölçümler
Kayıt sıklığı: 5 dakikada bir 

Ölçüm 
Aralık: 0,2 mm/h ile 150 mm/h
Hassasiyet: 1 mm/h
Kararlılık: 0.1 mm
Çalışma Sıcaklığı: 0°C ile 50°C
Depolama Sıcaklığı: - 40°C to 65°C 

Gereksinimler
Akıllı Hava İstasyonunuza sadece 1 adet Yağmur Ölçer bağlayabilirsiniz
Akıllı Yağmur Ölçer, ayrı satılır ve sadece Akıllı Hava İstasyonu ile çalışır 

Bağlantı özellikleri
Akıllı Yağmur Ölçer ve Ana İç Mekan Modülü arasında kablosuz 
haberleşme: 100m (açık alan) 
 
Güç
Akıllı Yağmur Ölçer 2 adet AAA pil ile çalışır

Akıllı Hava Durumu 
İstasyonunuzla 

yağmur durumunu 
gözlemleyin.  

Akıllı Hava İstasyonu üzerinden yağmuru ölçün

Hava İstasyonu’na mükemmel bir ek olan Netatmo Akıllı Yağmur 
Ölçer yağış verilerini doğrudan akıllı telefonunuza gönderir. Uzaktan 
ve gerçek zamanlı olarak yağış miktarını kontrol edin. Son derece 
hassas olan Yağmur Ölçer, son bir saat içinde ve gece yarısından bu 
yana yağmur yoğunluğunu ve yağış miktarını ölçer.

Zaman içindeki yağış miktarını analiz etmek için veri geçmişinizi 
kullanın

Uygulamada Yağmur Ölçer tarafından toplanan verilere erişin. Bu 
ay ve geçen yıl boyunca yağışlardaki değişiklikleri izlemek veya siz 
yokken evde ne kadar yağmur yağdığını görmek için veri geçmişinizi 
görüntüleyin. Yağmur yağdığında çok seveceksiniz!

Yağmur başlar başlamaz akıllı telefonunuzda bir uyarı alın

Çamaşırlarınızı kurumaya mı bıraktınız veya bir pencere mi açık? Yağmur başlar başlamaz bir uyarı 
alın. Ayrıca, bildirimlerinizi yalnızca belirli bir miktar yağmur yağdığında bildirim alacak şekilde 
özelleştirebilirsiniz.

Yağmuru dikkate alarak hayatı kolaylaştırın

Netatmo Yağmur Ölçer ile yağmur hakkında her şeyi öğrenin. Önceden planlamak için kullanın: Doğal 
sulama için ev bitkilerinizi bahçeye koyun, dışarı çıkarken bir şemsiye alın veya bir sonraki bisiklet 
sürüşünüzü planlayın.

Yağmur Ölçerinizi ayarlamak kolaydır

Netatmo Yağmur Ölçer ile Hava Durumu İstasyonunun iç mekan modülüne 100 metre mesafeye kadar 
yerleştirebilirsiniz. Yüksek kaliteli, UV ışınlarına dayanıklı plastik kaplaması güneş ışığına, dolu ve 
kuvvetli rüzgara dayanıklıdır.

YağmurGerçek zamanlı 
yağış miktarları

Yağış başlar 
başlamaz 
uyarılar

Yağmur verileri 
geçmişi

Özellikler
- Akıllı telefonunuzdan doğrudan gerçek zamanlı yağış verilerine erişin.
- Zaman içinde yağış değişikliklerini izlemek için uygulama veri 
geçmişinizi görüntüleyin.
- Yağmur yağmaya başladığında bir akıllı telefon bildirimi alın ve 
bildirimlerinizi kümülatif miktarlar hakkında bilgi için özelleştirin.
- Yağmuru dikkate alarak hayatı kolaylaştırın. Gök yüzü açıldı mı? 
Pencerelerinizi kapatın. Yağmur durdu mu? Biraz temiz hava zamanı!
- Yağmur ölçerinizi Akıllı Hava istasyonu iç mekan modülüne en fazla 100 
metreye kadar mesafede dışarıya yerleştirin. Son derece dayanıklı, hava 
ne olursa olsun çalışır.

ÖNEMLİ NOT: 
Yağmur Ölçer sadece 

Netatmo Hava Durumu 
İstasyonuyla çalışır ve 

ayrı satılır.

Önemli Not: Tutucu aksesuar ayrı olarak satılmaktadır. Birlikte satın alınması tavsiye edilir.

Dik konum Açılı konum


