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Este é um sensor para o sistema Weather Hub, e pode ser utilizado 
somente com este sistema. 

Para usar o sensor você precisa do WeatherHub Gateway, um monitor 
de temperatura para smartphone. 

Configuração do sensor

Abra o compartimento de pilhas do sensor de temperatura. Coloque 
duas pilhas tipo AAA, observando a polaridade correta. 

Posicione a sonda H2O (Logo H2O na parte superior) em um local 
onde possa ocorrer vazamento de água (por exemplo, atrás de 
uma maquina de lavar). 

Adicionar Sensor

Ao abrir o aplicativo, o painel de instrumentos será exibido (dashboard). 
Toque (selecione) a opção “Add new sensor” (para adicionar um novo 
sensor) e, quando solicitado pelo aplicativo, leia com a câmera do seu 
smartphone o código QR localizado na parte traseira do sensor. Em 
seguida, defina um nome para o Sensor. 

Especificações

Pilhas: 2 x AAA 

Vida útil da pilha: aproximadamente 2 anos (alcalina) 

Faixa de medição: -39,9°C a 59,9°C 

Exatidão: 1°C 

Faixa de medição de umidade relativa: 0 a 99%

Exatidão da umidade relativa: 4% (de 35% a 75% UR)

Intervalo de medição: 7 minutos

Alcance de transmissão: 200m (em espaço aberto)

Comprimento do cabo da sonda: 1,5m



A INCOTERM garante a qualidade deste produto e firma o 
compromisso do atendimento em garantia e assistência técnica, 
bem como a troca incondicional do mesmo caso sejam detectados 
e comprovados defeitos de fabricação. Esta garantia é válida pelo 
período de 06 (seis) meses a partir da data da compra e mediante 
apresentação de nota fiscal. Qualquer intenção de reparo por 
pessoas não autorizadas implicará na perda da garantia.
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