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Programvara Operativ-system Kommentar Kostnad? Läs mer om vilka väderstationer 

som passar via länkarna  

Datorvana för installation 

WS View App för iPhone/iPad (iOS) 

och Android 

Fungerar med några 

väderstationer, exempelvis 

-Eurochron EFWS 2900 

-Alecto WS-5500 

-Ventus W830  

Gratis Android: 

https://play.google.com/store/apps/de

tails?id=com.ost.wsview&hl=en_US 

iPhone/iPad  (iOS): 

https://itunes.apple.com/us/app/ws-

view/id1362944193 

 

Kräver att du kan installera 

och konfigurera en app 

Meteoware Plus  Webbaserat, oberoende av 

operativsystem 

Fungerar med Netatmo 

väderstation 

Gratis och 

betalversion 

http://plus.meteoware.com 

 

Kräver att du kan installera 

och konfigurera en app till 

väderstationen och ansluta till 

det webbaserade 

tilläggsprogrammet 

MeteoBridge 

OBS! Både mikrodator och 

programvara 

Linux Mikrodator som levereras med 

WOW-kompatibel programvara. 

Fungerar med flera väderstationer  

Mellan ca 

1200 och 3700 

kr beroende på 

utförande 

https://meteobridge.com Kräver att du kan koppla ihop 

mikrodatorn med internet och 

väderstation. Programvaran är 

installerad på mikrodatorn. 

Kräver ingen programmering. 

WeeWX Linux  

MacOS  

Fungerar med mikrodator Gratis http://www.weewx.com/ 

 

Kräver att du kan installera en 

programvara på dator eller 

mikrodator med MacOS eller 

Linux. Väderstationen kopplas 

in via USB. 

Weather Display Windows Fungerar med flera väderstationer Ja http://www.weather- Kräver att du kan installera 

programvara på din 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ost.wsview&hl=en_US
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ost.wsview&hl=en_US
https://itunes.apple.com/us/app/ws-view/id1362944193
https://itunes.apple.com/us/app/ws-view/id1362944193
http://plus.meteoware.com/
https://meteobridge.com/
http://www.weewx.com/
http://www.weather-display.com/index.php
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display.com/index.php 

 

Windowsdator. 

Väderstationen kopplas in via 

USB. 

Weather Snoop MacOS  Fungerar med flera väderstationer Ja http://www.weathersnoop.com/ 

 

Kräver att du kan installera en 

programvara på dator med 

MacOS. Väderstationen 

kopplas in via USB. 

WeatherCat MacOS Fungerar med flera väderstationer Ja https://trixology.com/weathercat/ 

 

Kräver att du kan installera en 

programvara på dator med 

MacOS. Väderstationen 

kopplas in via USB. 

Cumulus 

Cumulus MX beta 

Windows 

MacOS  

Linux (även mikrodator) 

Fungerar med flera äldre 

väderstationer 

Gratis http://sandaysoft.com/ 

 

Kräver att du kan installera 

programvara på din 

Windowsdator. 

Väderstationen kopplas in via 

USB. 

Netatmo2wow Java SE 8 eller högre Fungerar med Netatmo 

väderstation 

Gratis https://github.com/ekkelenkamp/netat

mo2wow 

 

För dig med mycket datorvana 

Pywws Kräver Python Passar exempelvis för Raspberry 

Pi 

Gratis https://github.com/jim-

easterbrook/pywws 

 

För dig med mycket datorvana 
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