Hub
Til forbrukere
NEDLASTINGER
____________________________________________

Airthings Hub er hjertet i Airthings’ system til hjemmet. Den tar alle kompatible Airthings-målere* på nett, og gir deg øyeblikkelig
tilgang til data om din innendørs luftkvalitet – når som helst, hvor som helst! Du kobler bare Hub til internett og registrerer
enhetene på Airthings Wave-appen, så har du tilgang til dine data 24/7. Se data i sanntid på dine Airthings-målere via Airthings
Wave-appen eller Dashboard. Med innsyn i dine nivåer av radon og forurensning, kan du iverksette de rette tiltakene for å
forbedre din luftkvalitet, søvn, helse og velvære.
*Airthings Hub er kompatibel med Wave 2nd Gen, Wave Plus, Wave Mini og alle enheter med Airthings SmartLink.

KOMPLETT MÅLING AV
LUFTKVALITET
Lavt strømforbruk og lang
rekkevidde gjør at enhetene
kan fordeles rundt i en større
bygning eller hjem ved hjelp
av bare én Hub. Med direkte
internettforbindelse gjennom
en Ethernet-kabel trenger du
ikke å bekymre deg for WiFisignalet. Airthings Hub kan
legges på et flatt underlag
eller monteres til veggen med
skruer.

INTEGRASJONER
Amazon Alexa, Google
Assistant og IFTTT blir enda
bedre med Hub. Med tilgang
til Airthings-dataene dine
24/7, kan du stille inn
ventilasjonsanlegg, luftfukter,
luftrenser osv. til å slå seg
på/av selv når du ikke er
hjemme, du kan motta varsler
og målinger av luftkvaliteten
eller gi talekommandoer.

PRODUKTEGENSKAPER HUB

SPESIFIKASJONER HUB

Ekstern tilgang til Airthingsenheter:
Wave 2nd gen (serienummer
2950xxxxxx)
Wave Plus (serienummer
2930xxxxxx)
Wave Mini (serienummer
2920xxxxxx)
Én Hub kan kobles til inntil 10
Airthings-enheter
Lang rekkevidde med trådløs
forbindelse via Airthings
SmartLink
Data i sanntid overføres direkte til
skyen
Gratis mobilapp for iOS og
Android
Monteringsalternativer:
Frittstående eller veggmontert
LED-indikatorer for status: Strøm, sky- og SmartLink-tilkobling

Operative miljøer: 4º - 40°C (40º 104°F)
Vekt: 249g (8.8oz)
Mål: < 125x125x25mm (4.9x4.9x1
in)
Strømforsyning: 100–240 V AC
(50–60Hz)
Protokoller: Airthings Smartlink
Estimert rekkevidde: Dekker de
fleste boliger
Frekvensbånd: 868/915 MHz
Tilkobling: Ethernet-inngang

YTTERLIGERE INFORMASJON
INNHOLD I HUB-PAKKEN
Airthings Hub
Nettverkskabel
Bruksanvisning
Monteringsplate
Gummiknotter
Strømadapter
Avtakbart støpsel USA
Avtakbart støpsel EU
Avtakbart støpsel UK

PRODUKSJONSKODER HUB
EAN: 7090031108106
UPC: 854232008095
SKU: 281
Serienummer: 2810xxxxxx

TEKNISKE KRAV
Ethernet-tilkobling til Hub
Airthings Wave-app på smarttelefon
eller nettbrett som kjører en av de tre
nyeste versjonene av iOS eller Android
som støtter Bluetooth 4.2 eller nyere,
slik at Hub og Airthings-enheter kan
kobles til

HUB-PAKKEN
Vekt: 558 g (19.7oz)
Mål: 158x158x79mm
(6.2x6.2x3.1 in)

