PIETARSAAREN SEUDUN RC-LENTÄJÄT JAKOBSTADSNEJDENS RC-FLYGARE

Karby väderstation
RC-klubben har införskaffat en Netatmo-väderstation som har installerats i närheten av fältet. Du kan gå in
och se det lokala vädret i Karby på datorn, men en läsplatta eller med en smartphone. Väderstationen visar
b.l.a. temperatur, vind och nederbörd. Du kan se såväl de aktuella väderförhållandena som historiska data
samt väderprognos. Innan du åker ut till fältet kan du enkelt kontrollera det aktuella vädret samt hur vädet
kommer att utvecklas.
Väderstationen är installerad hos fältchefen Krister Knuts som bor under en kilometer från fältet. För
väderstationen ansvarar Martin Stens, martin.stens@gmail.com, 050 343 5171. Ta kontakt med Martin om
det finns frågor eller anmärkningar om väderstationens funktioner.
Det aktuella vädret kan kontrolleras på flera sätt, nedan beskrivs fyra olika möjligheter. Samtliga är
tillverkarens egna och finns endast på engelska.

A. Netatmo väderkarta
Gå med webbläsaren till adressen http://weathermap.netatmo.com/ och sök upp Karby på kartan. Som
standardsymbol visas temperatur. Genom att klicka på stationssymbolen öppnas ett fönster där det visas
temperatur, luftfuktighet, lufttryck, nederbörd samt vind. Detta fungerar även i en smartmobils webbläsare.
Tyvärr visas vindstyrkan i km/h. För att omvandla km/h till m/s dividerar du km/h-värdet med 3,6.

B. Netatmo väderkarta med Karby förvalt
Gå med webbläsaren till adressen
https://weathermap.netatmo.com/?zoom=11&type=temp&param=Filter&stationid=70:ee:50:1f:65:fc&lat=63.6
60374215677&lng=22.706053733825&lang=en-US&maplayer=Map
Detta alternativ är i övrigt samma som alternativ A bortsett från att Karby väderstation är förvald och inte
behöver letas fram från kartan. Detta alternativ fungerar även i smartmobil.

C. Netatmo-informationspanel (Dashboard)
Begär en länk av Martin Stens men vilken du kan regisistrera dig som en gästanvändare för väderstationen.
Följ anvisningarna och skapa ett konto (sign-up) för Netamo tjänsten.
Informationspanelens adress är http://my.netatmo.com/. I informationspanelen kan du bl.a. ändra
vindhastighetens enhet till m/s. I panelen finns det mera information än vad som behövs för RC-flygare men
man lär sig snabbt var de väsentliga uppgifterna finns. I Panelen finns också inomhusinformation för den
plats var väderstationen är installerad. Inomhusuppgifterna är naturligtvis irrelevanta för vädret på flygfältet.

D. Netatmo Weather App för smartphone
Ladda ner appen Netatmo Weather från telefonens appstore (Android, iOS, Windows Phone). Logga in med
samma användarnamn och lösenord som i alternativ C.
På rutans övre del visas temperatur, lufttryck och luftfuktighet. Genom att dra till sidan på rutan övre del får
man fram nederbörds- och vinduppgifter. När telefonen svängs till sidan (liggande), visas väderuppgifterna
som historikgrafer. I rutans övre hörn kan man byta vad som ska visas. Enheten för vindhastighet kan även
ändras till m/s.

