
Akıllı Hava Durumu İstasyonu

Ürün Tanımı

Kutu içeriği

• 1 İç Mekan Modülü
• 1 Dış Mekan Modül
• 1 Micro USB güç adaptörü
• 1 Dış modül için duvar montaj kiti
• 2 AAA pil

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 gövde
UV ışınlarına dayanıklı
Sadece iç mekan kullanımı için tasarlanmış iç mekan modülü
Dış mekan kullanımı için tasarlanmış dış mekan modülü 

Boyutlar
İç Mekan Modülü: 45x45x155 mm
Dış Mekan Modülü: 45x45x105 mm 

Sensör ve ölçümler
Kayıt sıklığı: 5 dakikada bir
Sıcaklık (İç Mekan):
Aralık: 0°C ile 50°C
Hassasiyet: ± 0.3°C
Sıcaklık (Dış Mekan):
Aralık: -40°C ile 65°C
Hassasiyet: ± 0.3°C
Nem (İç Mekan ve Dış Mekan)
Aralık: 0 ile 100%
Hassasiyet: ± 3%
Basınç Ölçer:
Aralık: 260 ile 1260 mbar / 7.7 to 37.2 inHg
Hassasiyet: ± 1 mbar / ± 0.03 inHg
CO2 Ölçümü (İç Mekan):
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
Çevrimiçi kişisel kontrol panelinize ücretsiz erişim 

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
Modüller arasında kablosuz haberleşme: 100m (açık alan) 

Güç ve pil
İç Mekan Modülü USB adaptör ile beslenir
Dış Mekan Modülü 2 adet AAA pil ile çalışır 

Uygulama Gereksinimleri
iOS 12 minimum gereksinim
Android 4.2 minimum gereksinim
Webapp için PC & Mac (Chrome, Safari, Firefox and Internet Explorer 
için son iki versiyona uygundur) 

Hava Durumu istasyonu başına maksimum cihaz sayısı (Akıllı 
telefon, tablet, laptop)
Limitsiz 

Hesap başına maksimum hava durumu istasyonu sayısı
Limitsiz 

Hava istasyonunuzu paylaşabileceğiniz maksimum kişi sayısı
Limitsiz 

Hava istastonu başına maksimum aksesuar sayısı
3 Ek İç Modül
1 Akıllı Yağmur ölçer
1 Akıllı Rüzgar ölçer 

Diğer Fonksiyonlar
Detaylı 7 günlük hava tahmini
Netatmo Weathermap
CO2 ölçümleri için direkt ışık göstergesi
Farklı cihazlardan erişim



Kendi hava durumumu 
ölçümlerinizde ustalaşın.  

YEREL HAVA DURUMUNUZUN 
HASSAS ÖLÇÜMLERİ

Dış hava sıcaklığı, nem ve 
barometrik basınç hakkında 

gerçek zamanlı olarak bilin. 7 
günlük hava tahminini ve açık 
hava kirliliğinizi kontrol edin.

GERÇEK ZAMANLI EV İZLEME
Evinizin iç mekan sıcaklıklarının, nem, 

gürültü seviyelerinin ve hava kalitesinin 
gerçek zamanlı ve doğru ölçümlerini 

alın. İç mekan hava kalitesi düşük 
olduğunda ve odayı havalandırmanın 

zamanı geldiğinde bildirimler alın.

ÖZELLEŞTİRİLMİŞ UYARILAR
Sizin için önemli olan konularda bildirim 

almak için iklim ve hava durumu 
uyarılarını ayarlayın.

WEATHERMAP
Hava durumu verilerinizi 

arkadaşlarınızla ve ailenizle 
paylaşın. Verilerinizi Netatmo 
Weather topluluğu verileriyle 
karşılaştırmak için en büyük 

akıllı ev hava istasyonu ağı olan 
Weathermap’e katılın.

GEÇMİŞ OKUMALARIN ANALİZLERİ, 
ŞUANKİ HAVAYI GÖZLEMLEYİN VE 

HAVA TAHMİNİNİ ALIN
Hava trendlerini anlamak için 

uygulamadan gerçek zamanlı verileri 
ve geçmiş grafikleri kontrol edin. Daha 
gelişmiş analizler için verilerinizi web 

uygulamasından indirin.

Ev ortamınızı keşfedin

Akıllı Hava İstasyonu’nun İç Modülü, 
sensörleri aracılığıyla ölçümler yaparak 

iç mekan konforunuzu ölçer ve kirlilik 
seviyelerini düşürmek için evinizi 

havalandırmanız gerektiğinde sizi uyarır.

Dış ortamınızı keşfedin

Akıllı Hava İstasyon’unun kablosuz 
Dış mekan modülü size önemli olan 
gerçek zamanlı hava durumu verilerini 
verir: ölçümler hemen kapı önündeki 
sensörlerden toplanır.

Sıcaklık

Havalandırma 
Uyarısı

Nem

Gürültüyü 
ölçer

Basınç Hava Durumu

Hava Kalitesi

Sıcaklık Nem Hava Kalitesi

Akıllı telefonunuz aracılığıyla iç ve dış ortamınızdaki verilere 
gerçek zamanlı olarak erişin

Netatmo Akıllı Hava İstasyonu çevreniz hakkında bilmek istediğiniz 
her şeyi doğrudan akıllı telefonunuza sunar. Evinizin içindeki ve 
dışındaki sıcaklık, nem seviyeleri ve hava kalitesi gerçek zamanlı 
olarak gösterilir. 

Zaman içinde ortamınızı anlamak için veri geçmişinize bakın

Zaman içinde ortamınızı anlamak için veri geçmişinizi analiz edin. 
Uygulamadaki grafikleri kontrol ederek geçmiş okumalara erişin ve 
ortamınızdaki değişiklikleri bir bakışta görüntüleyin. Bahçenizden bir 
aydır uzak mısınız? Hava durumunu kontrol edin!

Hemen harekete geçmek için uyarılarınızı özelleştirin

Ortamınızdaki sizin için en önemli değişikliklerle ilgili gerçek 
zamanlı bilgi almak için uyarılarınızı özelleştirin. Ayaz olacak mı? İç 
mekan CO2 seviyeleri yükseliyor mu? Ev soğuyor mu? Meteoroloji 
İstasyonunuz akıllı telefonunuza bildirim gönderir

Evde hava kalitesini 
kolayca artırın

İç mekandaki 
havanın dış 
mekanlardan beş kat 

daha kirli olduğunu 
biliyor muydunuz? İyi haber! Netatmo Akıllı Hava 
İstasyonu, iç mekan kirlilik seviyeleri yükseldiğinde sizi 
uyarır. Şimdi birkaç pencere açma zamanı!

Daha akıllı bir evden yararlanın

Hava Durumu istasyonunun yeteneklerini geliştirmek için 
diğer bağlı cihazlarla bağlantılar oluşturun. Netatmo Akıllı 
Termostatınız üzerinden ısıtmayı ayarlamak için Hava 
İstasyonunuzda gösterilen dış sıcaklığı kullanabilirsiniz.

Entegre bir hava durumu raporu alın

Netatmo Akıllı Hava İstasyonu, havanın günlük 
yaşamınızın önemli bir parçası olduğunu bilir. Netatmo 
Hava Durumu uygulamasında ayrıntılı yedi günlük hava durumunu kontrol edin ve haftanızı tamamen 
gönül rahatlığıyla organize edin.

Dünyadaki Netatmo Hava İstasyonlarının verilerini keşfedin

Dünyanın dört bir yanından gelen okumaları keşfetmek için Netatmo Akıllı Hava Durumu İstasyonları 
topluluğuna katılın. Netatmo Weathermap, 170’ten fazla ülkede gerçek zamanlı dış ortam sıcaklığı, 
yağmur ve rüzgar koşullarını gösterir!

Daha fazla konfor ve rahatlık için etkinliklerinizi hava 
durumuna uyarlayın

Yerel okumaları ve tahminleri kullanarak, daha 
fazla rahatlık için etkinliklerinizi hava durumuna 
göre ayarlayabilirsiniz. İç mekan kirliliği çok yüksek 
olduğunda yürüyüşe çıkmak, ısıtmanızı ayarlamak veya 
bir odayı havalandırmak için en uygun zamanı seçin.

Havayı daha iyi ölçmek için aksesuarlar ekleyin

Hava İstasyonu’nuzu gerektiği gibi tamamlayın. İç 
ortamınızı hassas bir şekilde ölçmek ve her odanın rahat 
olmasını sağlamak için üç adede kadar Ek İç Mekan 
Modülü ekleyin. Ve gerçek bir hava uzmanı olmak için 
Netatmo Yağmur Ölçer ve Rüzgar Ölçeri tercih edin.


