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Inteligentne domy zdają się 
coraz bliższe naszej rzeczywistości
Wysyp wszelkiej ma ci urządzeń jest widoczny na każdym kroku i w gruncie rzeczy 

jedynie nasza wyobra nia i zasobno ć portfela stanowią barierę w dążeniu do pełnej 

kontroli nad warunkami panujących tam, gdzie mieszkamy.  reguły pierwsza 

wątpliwo ć, jaka przychodzi nam do głowy przed rozpoczęciem drogi do automa-

tyzacji, to ta dotycząca pierwszego produktu, w jaki powinni my zainwestować. 

W mojej opinii powinno się zacząć od nabrania wiedzy o warunkach, jakie panują 

w naszym otoczeniu. rugim niezwykle ważnym aspektem jest to, aby urządzenie 

stanowiło element ekosystemu i zapewniało pó niejszą rozbudowę o kolejne sprzę-

ty. Po weryfikacji sytuacji mój wybór padł na produkty francuskiej firmy Netatmo.

Nie ukrywam,
że miałem na uwadze to, że sprzęt będzie znajdował się w zasięgu mojego wzro-

ku, toteż jego wygląd był dla mnie istotny. Jak się okazuje, rancuzi przyjęli jedną 

stylistykę i konsekwentnie zachowują ją przy projektowaniu kolejnych urządzeń.  

To umacnia mnie w przekonaniu, że w przypadku, kiedy w moim domu pojawią 

się ich kolejne rozwiązania, to nie będę miał obaw, że nagle moje poczucie este-

tyki zostanie narażone na szwank. Przynajmniej ostatnie lata nie przyniosły w tej 

materii żadnej gwałtownej zmiany. Mając to na uwadze, tak jak już wspomniałem, 
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postanowiłem rozpocząć przygodę z Netatmo i uzbroiłem 

się w komplet urządzeń tej firmy. Jest to całkiem poka -

ny zestaw, więc postanowiłem, że przez kilka kolejnych 

numerów będziecie mieli do czynienia z cyklem artykułów, 

w których opiszę poszczególne produkty.

Konfigurację  
rozpocząłem
od stacji pogodowej Netatmo Weather Station. estaw ten 

składa się z dwóch elementów. Pierwszy z nich stanowi 

bazę służącą komunikacji i  jednocze nie odpowiada za 

pomiary warunków wewnątrz pomieszczeń. rządzenie 

ma kształt walca, jest wykończone aluminium i zasila się je 

przez port SB. o ważne, należy pamiętać, że musi znajdo-

wać się w pobliżu ródła prądu i w zasięgu sieci Wi i. rugi 

element wygląda bli niaczo, z tą różnicą, że ma mniejsze 

gabaryty. Służy on do pomiarów warunków zewnętrz-

nych i jest zasilany bateryjnie, dzięki czemu znalezienie 

dla niego odpowiedniej lokalizacji nie powinno stanowić 

problemu. rządzenia wyglądają nowocze nie i minima-

listycznie. Jednocze nie ich strona wizualna powoduje,  

że giną w otoczeniu i nie zwracają na siebie uwagi.

Przystępując  
do konfiguracji, 
w pierwszej kolejno ci należy podłączyć moduł wewnętrz-

ny. Tak jak wspominałem, do działania wymaga on sieci 

Wi i. a jej pomocą urządzenie komunikuje się z serwe-

rami Netatmo i przesyła dane pomiarowe, które udało mu 

się uzyskać. Moduł ten mierzy temperaturę, stężenie O2, 

wilgotno ć powietrza, ci nienie oraz gło no ć w pomiesz-

czeniu. My lę, że trudno wymagać czego  więcej. Pomiar 

jest wykonywany co 5 minut i przesyłany na serwery firmy. 

Można mieć pewne obawy co do prywatno ci naszych 

danych, jednak nie wydaje mi się, żeby należały one do tych, 

których ewentualny wyciek mógłby nam zaszkodzić. Plusem 

jest za to pełna historia pomiarów od momentu urucho-

mienia urządzenia i dostęp do nich z poziomu dowolnej 

platformy. Poza automatyką możliwy jest również pomiar 



85PORADY 85PORADY

na żądanie. Wywołuje się go przez dotknięcie górnej czę ci obudowy, co powodu-

je jednocze nie uruchomienie pod wietlenia urządzenia, które przybiera barwę 

odzwierciedlającą aktualny stan powietrza, w odniesieniu do pomiaru stężenia O2.

Moduł zewnętrzny komunikuje się
ze stacją bazową przy użyciu fal radiowych. Pozwala to na uzyskanie długiego czasu 

pracy na baterii i przesył danych na większe odległo ci. godnie z zapewnieniami 

producenta zasięg to 100 metrów. W moim przypadku odległo ć między stacją bazo-

wą a czujnikiem zewnętrznym to około 30 metrów i co najmniej dwie ciany. W tej 

sytuacji wska nik zasięgu pokazuje, że jest on do ć niski, nie zauważyłem jednak 

problemów z łączno cią. My lę więc, że nikt nie powinien mieć z tym problemów. 

Moduł zewnętrzny mierzy dwa parametry, temperaturę oraz wilgotno ć powietrza. 

Należy pamiętać, aby umie cić go w suchym miejscu, gdzie nie będzie narażony na 

bezpo rednie działanie opadów atmosferycznych. W przypadku kiedy znajdzie się 

na nim woda, pomiar wilgotno ci powietrza będzie przekłamany.

Jak już wspominałem, 
wszystkie zebrane dane są przesyłane do serwerów firmy Netatmo i przechowywa-

ne na profilu użytkownika, który jest tworzony w trakcie konfiguracji urządzenia. 
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Strona jest niezwykle czytelna i pozwala analizować zebrane informacje w dowolny 

sposób. la osób, które mają ochotę zaobserwować wahania temperatury wewnątrz 

pomieszczenia w odniesieniu do pomiarów zewnętrznych, będzie to mała kopalnia 

wiedzy. My lę jednak, że dla większo ci osób najbardziej praktyczna okaże się apli-

kacja na iOS. Muszę przyznać, że autorzy przyłożyli się do swojego dzieła i jest ona 

nad wyraz czytelna i praktyczna. Bez problemu można dokonać szybkiego przeglą-

du aktualnych pomiarów i wykresów zawierających dane historyczne. apewnia 

ona również możliwo ć wysyłania przydatnych powiadomień. la przykładu: kiedy 

w pokoju jako ć powietrza zaczyna się pogarszać, otrzymuję informację o przekro-

czeniu wskazanego progu stężenia O2. Jest to jasny sygnał, że czas uchylić okna 

i wpu cić odrobinę wieżego powietrza.

Te wszystkie cechy, 
o których wspomniałem, powodują, że Netatmo Weather Station to w mojej opinii 

jeden z najlepszych wyborów w tej kategorii. wietny wygląd połączony z przemy-

laną konstrukcją powodują, że urządzenia są bezobsługowe. Nie bez znaczenia 

jest też bardzo rozsądnie skonstruowany portal oraz aplikacja na urządzenia mobil-

ne, które pozwalają na przegląd zebranych danych. Jedynym mankamentem dla 

użytkowników sprzętu Apple może być brak natywnego wsparcia dla HomeKit.  

Nie stanowi to jednak większego problemu, ponieważ istnieje możliwo ć obej cia 

tego ograniczenia. Tej kwestii po więcę jedną z kolejnych czę ci cyklu. Wracając 

jednak do samego urządzenia, to zdecydowanie je polecam. Sam w tej chwili rozwa-

żam dokupienie dodatkowych modułów pokojowych, które pozwolą mi ledzić 

warunki w większej liczbie pomieszczeń.

Produkty  

NETATMO  

są dostępne na:

www.denon.pl

https://www.salonydenon.pl/pl/MM/Marki/NETATMO

