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General information

Monipuolinen langaton Nedis®-sääasema antaa tietoja 
sisä- ja ulkolämpötilasta ja odotettavissa olevista 
sääolosuhteista. Lisäksi se toimii herätyskellona, joten 
satoi tai paistoi, nouset aina ajoissa sängystä!
Ulkoanturin voi sijoittaa pihalla minne tahansa. Se toimii 
kahdella AA-paristolla (eivät sisälly toimitukseen) ja 
lähettää neljä säätietojen tasoa sisällä olevaan 
herätyskelloon/sääasemaan 433 MHz:n taajuussignaalilla.
Virtaviivainen ja tyylikäs näyttöyksikkö
Virtaviivaisen ja tyylikkään näyttöyksikön voi sijoittaa 
kotona minne tahansa: sitä voi käyttää mukana 
toimitettavalla 230 voltin sovittimella tai kolmella AAA-
paristolla (eivät sisälly toimitukseen). 
Herätyskello ja säätiedot/-ennusteet
Laite tarjoaa kellonaika- ja päivämäärätiedot, 
herätyskellon torkkutoiminnolla sekä tietoja päivän 
lämpötilasta, kosteudesta ja mukavuustasosta.

Features

• Langaton sääasema tarjoaa välittömät tiedot päivän 
lämpötilasta ja kosteudesta (sisällä ja ulkona). 
• Toimii myös herätyskellona ja sisältää torkku-, aika- ja 
päivämäärätoiminnot
• Helppokäyttöiset kosketuspainikkeet - kaikki toimii 
yhdellä napsautuksella 
• Neljä sääennustetietojen tasoa tarjoavat kattavan kuvan 
säästä 
• Anturi toimii 433 MHz:n taajuudella keskeytymätöntä 
tiedonsiirtoa varten
• Näyttöyksikön voi sijoittaa minne tahansa kodissa - 
toimii verkkovirralla (sovitin toimitetaan mukana) tai 
paristoilla (eivät sisälly toimitukseen)

Specifications

Väri: Valkoinen / Hopea
Materiaali: ABS-Muovi
Maksimi lähetysantennin 
vahvistus:

0 dBi

Sales information

Order code: WEST402WT
Product 
description:
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Packaging: Lahjapakkaus lukituksella
Brand name: Nedis

Quantity LxWxH (mm) Weight

1 210 mm 80 mm 230 mm 200 g
10 420 mm 230 mm 490 mm 7820 g



Virtalähteen tyyppi: Paristokäyttöinen / 
Verkkovirtakäyttöinen

Virtapistoke: Euro/Tyyppi C (CEE 7/16)
Maksimi lähetysteho: 10 dBm
Paristot sisältyvät: Ei
Vaatii paristot (ei sisälly): 2x AA
Virtalähteen kaapelin pituus: 1.80 m
Tulojännite: 230 - 240 V AC 50 Hz
Syvyys: 15 mm
Analoginen vai digitaalinen: Digitaalinen
Leveys: 185 mm
Sensorien enimmäislukumäärä: 3
Sisälämpötilan alue: 0-50 °C
Radio-ohjattu kello: Ei
Ulkolämpötila: Kyllä
Vuorovesi: Ei
Auringonnousu/auringonlasku: Ei
Ajannäytöllä: Kyllä
Sääennustus: Kyllä
Barometri: Ei
Päivämääränäyttö: Kyllä
Päivänäyttö: Kyllä
Saavuttaa: 20 m
Sisältää herätyskellotoiminnan: Kyllä
Sisälämpötila: Kyllä
Sisältää langattoman sääsensorin: Kyllä
Sisätilan kosteus: Kyllä
Kuunvaiheen näyttö: Ei
Ulkotilan kosteus: Kyllä
Sääaseman tyyppi: Sisä- ja ulkotila
Sisätilan kosteusalue: 10-90 %
Ulkolämpötila-alue: -30-70 °C
Lämpötilatrendin näyttö: Ei
Paino: 444 g
Näytön tyyppi: Värillinen LCD näyttö
Korkeus: 145 mm
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Sisäyksikkö
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