
Akıllı Rüzgar Ölçer

Ürün Tanımı

Kutu içeriği

• 1 Rüzgar Ölçer
• 4 AA pil

Aynı ev, daha akıllı

Teknik Özellikler

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

Boyutlar
110x110x85 mm 

Sensör ve ölçümler
Kayıt sıklığı: 6 saniyede bir
Birimler: m/s, km/h, mph, knots, Beaufort
4 ultrasonik sensör
Rüzgar Hızı:
Aralık: 0 ile 45 m/s (160 km/h, 100 mph)
Hassasiyet: 0.5 m/s (1.8 km/h, 1 mph)
Rüzgar Yönü:
Hassasiyet: 5°
Çalışma Sıcaklığı: - 20°C to 50°C
Depolama Sıcaklığı: - 40°C to 65°C 
 
Gereksinimler
Akıllı Hava İstasyonunuza sadece 1 adet Rüzgar Ölçer bağlayabilirsiniz
Akıllı Rüzgar Ölçer, ayrı satılır ve sadece Akıllı Hava İstasyonu ile çalışır 

Bağlantı özellikleri
Akıllı Rüzgar Ölçer ve Ana İç Mekan Modülü arasında kablosuz 
haberleşme: 100m (açık alan) 

Güç
Akıllı Rüzgar Ölçer 4 adet AA pil ile çalışır

Akıllı Hava Durumu 
İstasyonunuzla 

rüzgarı ölçün.
  

Akıllı Hava İstasyonu ile rüzgarın nasıl estiğini bilin

Hava İstasyonu’na mükemmel bir ek olan Netatmo Akıllı Rüzgar 
Ölçer, rüzgar verilerini doğrudan akıllı telefonunuza gönderir. Üstün 
ultrasonik teknolojisini kullanarak, fırtınalarda bile rüzgar hızını ve 
yönünü gerçek zamanlı olarak güvenilir bir şekilde ölçer! Rüzgar 
Ölçer ayrıca, evinizin dışındaki hissedilen sıcaklığının daha hassas 
ölçümlerini sağlayabilir.

Zaman içindeki rüzgarı anlamak için veri geçmişinizi kullanın

Uygulama ile Rüzgar Ölçer tarafından toplanan verilere erişin. Rüzgarı 
takip etmek ve siz yokken evinizdeki rüzgar aktivitesi hakkında bilgi 
edinmek için veri geçmişinizi görüntüleyin. Her zaman rüzgarın tam 
olarak hangi yönde estiğini bilirsiniz!

Rüzgar estiğinde bir akıllı telefon bildirimi alın

Rüzgar alan bir bölgede mi yaşıyorsunuz? Bahçenize göz kulak olmak ister misiniz? Ya da belki sadece 
rüzgardaki değişiklikleri merak ediyorsun? Rüzgar güçlendiğinde veya belirli bir hıza ulaştığında gerçek 
zamanlı bilgi almak için uyarılarınızı özelleştirin.

Rüzgardaki değişiklikleri dikkate alarak hayatı kolaylaştırın

Rüzgar Ölçeriniz rüzgardaki değişikliklerle sizi güncel tutar. Bu bilgileri iyi kullanın! Rüzgar durduğunda, 
bahçe mobilyalarınızı saklamayı, çocuklarınızla bir uçurtma uçurmaya veya çamaşırlarınızı kurumaya 
asmaya hazırsınız. Açık hava sporlarından hoşlanıyor musunuz? Netatmo Rüzgar Ölçer gerçek bir takım 
oyuncusu.

Rüzgar Ölçeri kolaylıkla takın

Netatmo Akıllı Rüzgar Ölçer, Hava Durumu İstasyonu iç mekan modülünüze en fazla 100 metreye kadar 
mesafede dışarıda sabitlenir. Yüksek kaliteli, UV ışınlarına dayanıklı plastik kaplaması güneş ışığına, 
dolu ve kuvvetli rüzgara dayanıklıdır.

Özellikler
- Akıllı telefonunuzda doğrudan rüzgar hızı ve 
yönünü gerçek zamanlı olarak görüntüleyin.
- Zaman içindeki rüzgarı izlemek için 
veri geçmişinize erişin.
- Rüzgar estiğinde bir akıllı telefon uyarısı alın.
- Rüzgardaki değişiklikleri dikkate alarak hayatı 
kolaylaştırın.
- Hava Durumu İstasyonunuzun iç modülünden 
100 metreye kadar dışarıda sabitleyin.

ÖNEMLİ NOT: Rüzgar Ölçer sadece Netatmo 
Hava Durumu İstasyonuyla çalışır ve ayrı satılır.
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Aksesuar (Ayrı satılır)

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

Dik konum Açılı konum


