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Kosteuden ja lämpöti lan 
etäseurantaratkaisu, joka
raportoi sähköposti isi jäätymis- ja homehtumisvaarasta

www.matolog.fi 

Mikä MATOlog HOME?
MATOlog Home on kosteuden ja lämpöti lan etä-
seurantaratkaisu, joka raportoi sähköposti isi 
mökkisi, veneesi tai asuntovaunusi jäätymis- ja 
homehtumisvaarasta, ennen kuin ongelmia syn-
tyy. Näihin käytt ötarkoitukseen MATOlog Home 
soveltuu erinomaisesti , koska sen anturi toimii 
ilman ulkoista virtalähdett ä, paristojen vaihtoa, 
SIM-kortti  a ja Wi-Fi-verkkoa.

MATOlog Home soveltuu myös rakentamisen 
aikaiseen, remontti  - tai uudiskohteen rakentei-
den kuten ala- ja yläpohjan, seinän, vinti n, kella-
rin, jne. pitkäaikaisen kosteusteknisen toimivuu-
den seurantaan.

MATOlog-kosteus- ja -lämpöti la-anturi lähett ää 
mitt austulokset MATOlog-verkkopalveluun, jos-
ta voit käydä ne katsomassa missä vaan ja milloin 
vaan. Jos järjestelmä havaitsee jäätymis- tai ho-
mehtumisvaaraa, lähett ää se sähköposti isi varoi-
tuksen, ennen kuin ongelmia pääsee syntymään.
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Käyttöönotto

1 AVAA sinetöity MATOlog Home -paketti   
ja huolehdi, ett ä paketi ssa olevat tarrat ei-

vät häviä – tarvitset niitä myöhemmin!

2 KIINNITÄ toinen tarroista asennuskotelon si-
säpuolelle ja laita toinen tarra hyvään talteen.

3 KIINNITÄ asennuskotelo seinään halua-
maasi paikkaan niin, ett ä etulevyn lämpö-

mitt arikuva tulee alas oikealle ja napsauta etule-
vy paikoilleen. MATOlog-anturi on käytössä.

4 AKTIVOI MATOlog-verkkopalvelu osoit-
tesssa www.matolog.com ja syötä tarrassa 

oleva pääsykoodi sivun tyhjiin kentti  in ja olet 
verkkopalvelussa.

TAI 

SKANNAA kännykkäsi QR-koodinlukijalla tar-
ran QR-koodi ja pääset suoraan MATOlog-verk-
kopalveluun.

5 ANNA MATOlog-verkkopalvelussa ensim-
mäisellä käynti kerralla sähköposti osoitt eesi 

ja saat jatkossa varoitukset sähköposti isi.

Viimeistään 24 h:n päästä käytt öönotosta, näet 
MATOlog-verkkopalvelusta ensimmäiset kos-
teus- ja lämpöti lamitt austulokset.

VALMISTA MINUUTEISSA

Käyttökohteet Miten toimii?
MATOlog Home mitt aa ilmankosteutt a ja läm-
pöti laa sekä arvioi homeelle otollisten olosuhtei-
den todennäköisyytt ä. MATOlog ilmoitt aa kohon-
neesta homehtumis- tai jäätymisriskistä sähkö-
posti tse.

MATOlog Home sisältää langatt oman anturin, 
ti edonsiirron Digitan IoT-ti etoverkossa, ti edon 
analysoinnin ja varastoinnin pilvessä sekä verk-
kopalvelun, josta voit seurata mökkisi, veneesi 
tai asuntovaunusi ti laa, koska vaan ja mistä vaan.

TARVITSET vain älypuhelimen, tableti n tai ti eto-
koneen, jolla kirjaudut MATOlog-verkkopalveluun.

KATETUT VENEET

ASUNTOVAUNUT 
JA -AUTOT

MÖKIT JA 
LOMA-ASUNNOT

KELLARIT, VINTIT
JA PIHARAKENNUKSET

UUDIS- JA KORJAUS-
RAKENTAMINEN

MATOlog-verkkopalvelu toimii kaikilla selaimilla kaikissa 
laitt eissa, olipa käytt öjärjestelmänä Android, iOS, Windows,
Mac OSX, tai Linux. MATOlog-verkkopalvelu on testatt u IE-, 
Firefox-, Safari- ja Chrome-selaimilla.

Varmista ennen MATOlogin hankintaa IoT-verkon toimivuus 
haluamassasi paikassa: www.digita.fi  ja IoT-peitt okartt a

MATOlog-
anturi
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IoT-verkko

MATOlog-
verkkopalvelu
ja sähköposti-
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