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• Seuraa kodin tai loma-asunnon  
 lämpötilaa missä vain helposti
 älypuhelimellasi
• Voidaan liittää jopa 50 anturia
• Helppo asentaa

Ilmainen englanninkielinen sovellus
• antureiden nimeäminen on helppoa
• antureille voidaan asettaa hälytysrajoja
• historiaa voi tarkastella viimeisten 90 päivän ajalta

8212, Lämpötila ja kosteus, lämpötila myös 
lanka-anturilla
• lämpötila  -40..+60°C
• lanka-anturin pituus 1,5 m
• kosteus 0..99%

8213, Lämpötila ja kosteus
• lämpötila  -40..+60°C
• kosteus 0..99%

8214, Lämpötila, kosteus ja vesivuotohälytin
• lämpötila -40..+60°C
• kosteus 0..99%
• hälytys vesivuodosta, lanka-anturin pituus 1,5 m

8215, Lämpötila ja kosteus, myös saunasta
• lämpötila lanka-anturilla -50..+110°C
• lämpötila -40..+60°C
• kosteus 0..99%
• nopea tiedonsiirto 3,5 minuutin välein
• lämpötilan näyttö graafisena esityksenä
• historiatiedot siirrettävissä sähköpostitse jopa 
   18 kuukauden ajalta

Helppo asennus kolmessa vaiheessa:

1. Lataa ilmainen sovellus.
2. Kytke yhdyskäytävä reitittimeen ja sähköverkkoon  
 mukana seuranneiden kaapelien avulla.
3. Asenna paristot anturiin, avaa sovellus ja valitse   
 ”Add new sensor”. Skannaa anturin takapuolella  
 oleva QR-koodi. Asennus on valmis!  
 

Aloitussetti
yhdyskäytävä ja lämpötila-anturi, tuote no 8210

Yhdyskäytävä 
Mukana muuntaja
ja verkkokaapeli

Lämpötila-anturi 
• mittausalue -29..+50 ºC
• kantavuus jopa 100 m vapaassa tilassa

Lisäanturit:

Laitevaatimukset: Android 3.2 / iOS 7.0 tai uudempi.
Vaatii kameran.

IOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries 
and is used under license. 
Android is a trademark of Google Inc.

Kokeile sovellusta ennen ostopäätöstä! 
Katso ohjeet: www.suomenlampomittari.fi/weatherhub



Lämpötila- ja kosteusanturi, 
vesitiiviillä lanka-anturilla
Mittaa ilman lämpötilan ja kosteuden sekä 
lämpötilan lammikosta, uima-altaasta tai akvaariosta. 

Lämpötila- ja kosteusanturi,
jossa myös lanka-anturi vesivuotojen varalle
Mittaa huoneilman lämpötilan ja kosteuden sekä hälyttää 
vesivahingon sattuessa esimerkiksi kodinhoitohuoneessa.

Lämpötila- ja kosteusanturi, jossa lanka- 
anturi korkeiden lämpötilojen mittaamiseen
Mittaa ilman lämpötilan ja kosteuden sekä mahdollistaa 
myös saunan lämpötilan mittaamisen lanka-anturilla.

Lämpötila- ja kosteusanturi 
Mittaa ilman lämpötilan ja kosteuden tarpeellisista paikoista, 
esim. makuuhuoneista, pakastimesta tai varastotiloista.

Yhdyskäytävä
vastaanottaa tiedot kaikista WeatherHub-lähettimistä…  
…ja lähettää ne internetin kautta älypuhelimeesi.


