AirKiosk.LOT
Netatmo Weather Station inteligentna stacja pogodowa
https://airkiosk.lot.com/produkt/stacja-meteorologiczna-netatmo-weather-station

Producent

Netatmo

Cena

605.00 PLN

Cena netto

491.87 PLN

Osobista stacja meteorologiczna Netatmo Weather Station.

prywatna stacja pogodowa z czujnikami jakości powietrza
nowy standard wzornictwa i technologii dla stacji monitorującej jakość powietrza zarówno w
pomieszczeniach jak i na zewnątrz
pomiar stężenia CO2, temperaturę, poziom hałasu i wilgotności w domu
umożliwia uzyskanie lokalnego wskaźnika jakości powietrza w czasie rzeczywistym
stacja pogodowa doradzi Ci, kiedy jest optymalny moment żeby przewietrzyć w domu lub kiedy
podejmować aktywności poza domem
powiadomienia o wybranych parametrach w czasie rzeczywistym
pozwala odkrywać lokalne wzory i cykle pogodowe dzięki czemu jest kompleksowym
narzędziem do zrozumienia swojego otoczenia
wszystkie dane przechowywane są online z dostępem przez aplikacje lub stronę internetową
udostępniaj pomiary w sieciach społecznościowych
szczegółowe prognozy pogody na 7 dni
powłoka stacji wykonana z jednego kawałka trwałego aluminium
rozmiar modułu wewnętrznego: 45x45x155mm
rozmiar modułu zewnętrznego: 45x45x105mm
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zakres temperatur jednostki wewnętrznej: 0°C do 50°C, dokładność: +- 0.3°C
zakres temperatur jednostki wewnętrznej: -40°C do 65°C, dokładność: +- 0.3°C
wilgotność: pomiar od 0 do 100%, dokładność +-3%
barometr: pomiar od 260 do 1160 mbar z dokładnością +-1mbar
pomiar stężenia CO2 od 0 do 5000 ppm i dokładnością +-50ppm (lub 5%)
pomiar poziomu hałasu od 35dB do 110dB
jednostki: system Amerykański (° F i inHg) oraz metryczny (° C i mbar)
przechowywanie danych w chmurze bez limitów danych
częstotliwość wykonywania pomiarów: 5 minut
darmowa aplikacja z dożywotnim wsparciem, bez konieczności ponoszenia dodatkowych opłat
aplikacja dostępna w App Store i Google Play
specyfikacja dostępu bezprzewodowego: Wi-Fi 802.11 b / g / n kompatybilny ( 2,4 GHz )
bezprzewodowe połączenie między modułami, zasięg do 100 metrów
moduł wewnętrzny zasilany przez sieciowy zasilacz USB
moduł zewnętrzny zasilany przez 2 baterie AAA ( rok pracy na komplecie baterii)
możliwość rozbudowy systemu o dodatkowe elementy
Kompatybilne z urządzeniami Apple: 5s iPhone , iPhone 5c , iPhone 5 , iPhone 4S, iPhone 4 ,
iPad mini , iPad (od 4. generacji ) , iPad (od 3. generacji ) , iPad 2 , iPod touch (od 5. generacji )
kompatybilne z urządzeniami z systemem Android 4.0 i dostępem do Google Play
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