
 
Sammendrag: 
FarmCam Mobility  
Mobilt overvåkingskamera som kan brukes uansett hvor det er 3G / 
4G-dekning. Det medfølgende batteriet og SIM-kortet skaper en full 
HD-overvåkingsløsning uavhengig av strømforsyning eller WiFi. Kan 
brukes med smarttelefon, nettbrett eller datamaskin. Nattsyn, lyd, 
bevegelsesdeteksjon med opptak, alarm og 2-veis kommunikasjon. 
Alt du trenger er inkludert. Værbestandig (IP65). Plug-n-play. 3 års 
garanti. 
 
 

• Uavhengig av WIFI og strømforsyning 
• Mange bruksområder 
• Tillater overvåking av avsidesliggende områder 
• Kompatibel med solcellepanel 
• Veldig enkelt å installere / Plug-n-Play 

 

FarmCam Mobility 

Kan brukes hvor som helst - når som helst 
 
FarmCam Mobility - Et totalt mobilt overvåkingskamera opprettet 
for tøffe forhold  
 
Gjennom 3G /4G-tilkobling og oppladbart batteri, kan du bruke 
kameraet hvor som helst  det er mobilnettverksdekning. Fungerer 
hvor som helst - når som helst. 

FarmCam Mobility er den perfekte overvåkingsløsningen på steder 
der du ikke har tilgang til  strøm- eller Wi-Fi-tilkobling. Takket være 
det oppladbare batteriet og SIM-kortet kan du overvåke 
eiendommen din, maskiner, dyr osv. selv i avsidesliggende områder. Bare 3G/4G-dekningen setter en grense for 
hvor du kan bruke kameraet. 

Når du bruker SolarCharger FCM solcellepanel, trenger du ikke engang å tenke på å lade batteriet. Med andre 
ord - et veldig mobilt overvåkingskamera.  
 
Forbedre beskyttelsen og sikkerheten til eiendommen din: 
Smart Motion Sensor registrerer når den oppdager objekter som avgir varme foran kameraet. Når en bevegelse 
er oppdaget, vil du bli informert via en melding på telefonen eller via e-post. 

Ved å skille varme gjenstander fra tregrener som beveger seg i vinden, eliminerer man regn, fluer ol. Smart 
bevegelsessensor hindrer falske alarmer og sikrer at du blir advart når det virkelig betyr noe.   

Andre nyttige funksjoner som følger med kameraet er Zoom, Night Vision, Alarm og "Talk-Back Function" 
(mikrofon / høyttaler).  Hvis kameraet oppdager en uautorisert person, kan du velge å  enten snakke direkte  
med personen eller utløse kameraets alarmfunksjon (sirene) som avskrekkende, (eksempel nedenfor):    
 



 
 
Funksjoner: 

 
3G/4G 
Bruk den uansett 
hvor du har 3G/4G-
dekning 

 
Batteri 
Oppladbart batteri 
varer opptil 2 måneder, 
avhengig av bruk. 

 
SIM 
SIM-kort, som automatisk 
velger den sterkeste 
operatøren, følger med. 
Ingen innstillinger er 
nødvendig: "Plug-n-Play". 

 
Vått motstandsdyktig 
Regn/sol, dag/natt - plasser 
kameraet hvor du vil uten å 
måtte bekymre deg for våte 
forhold. 

 
Smart Motion 
Detection 
Smart Heat and 
Motion Sensor sikrer 
at du blir advart i 
faktiske situasjoner 

og eliminerer falske 
alarmer. 

 
16 GB SD-kort 
SD-kort inkludert for 
opptak av hendelser 
som du kan få tilgang til 
gjennom FarmCam 2.0-
appen på 
smarttelefonen din. 

 
Solcellepanel 
(tilbehør) 
Koble kameraet til 
SolarCharger FCM* for 
full fleksibilitet og  
strømforsyning uten 
avbrudd.   

 
Toveiskommunikasjon 
Innebygd mikrofon og 
høyttalere lar deg lytte til hva 
som skjer og snakke gjennom 
kameraet.   

 
Full HD 
Genuine 1080p (1920 
* 1080) gir deg klare 
og skarpe bilder / 
videoer, dag og natt. 

 
Alarm 
Innebygd høyttaler som 
kan utløses når 
bevegelse oppdages for 
å avskrekke uønskede 
besøkende. 

 
My.Luda.Farm-
kompatibelt 
Kamera kan 
automatisk aktivere 
SmartPlug* når 
bevegelse oppdages. 

 
3 års utvidet  
garanti  
Generøs garanti og 
ubegrenset support på ditt 
språk.** 

* Tilgjengelig som tilbehør. 
** Støtte tilgjengelig på svensk / engelsk / tysk / fransk. 

 

https://drive.google.com/open?id=1ZT4AtKZzLqvl0X23MdVUXa4sZvMnvRQg


Abonnementsalternativer (SIM-kort): 
 

 

Forhåndsinstallert SIM-kort med valgfritt 4G-abonnement fra € 2.90 / måned.  
Kameraet bruker bare data når du ser på video. Du kan også bruke ditt eget SIM-kort.  
 

 
 
Det blir ikke enklere enn dette! 

 
 Ett kamera = Mange bruksområder 

 



Bilder/filmer: 

 
 
 
Klikk på et bilde nedenfor for å se innspilte eksempler på populære bruksområder: 

 
 
Dyr i fjøset 

 
 
Maskinhall 
 

 
 
Hestetransport 

 

 
 
Gårdsplass 
 

 

 
 
Hage 

 

 
 
Åte/Jakt 

 

Dette inkluderer:  

• FarmCam Mobility kamera  

• Oppladbart batteri  

• 230V utendørs strømadapter (IP44) - (for lading eller permanent strømforsyning) 

• Kamerabrakett (med skruer og muttere)  

• Kameraveske 

• Gummibrakett   

• Unbrakonøkkel + pakke med skruer  

• Gjenopprettingsverktøy  

• SIM-kort 
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• 16 GB micro SD-kort 

• 1 GB / 1 måned gratis  

• Roaming-partnere (kobling) 

• 3 års utvidet garanti 

• Installasjonsguide 

 

Teknisk informasjon:  

Delenummer: 1086 

Frekvensbånd Europa: LTE FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20 

Driftstemperatur: -10 °C til +50 °C  

IP-klasse: Vannavstøtende - IP65, (IP66 med  gummibrakett / kameraveske) 

Batteri: 7800 mAh oppladbart batteri (varer opptil to måneder i standby-modus) 

Solcelle: Kan lades med SolarCharger FCM (tilgjengelig som tilbehør) 

DC Power: 5V/2A  

Videooppløsning: 1920 x 1080p, 15 bps 

Kameravinkel: 110° diagonal 

Nattsyn: Opptil 10 m 

Digital zoom: 6x  

Bevegelsesdetektor (PIR) rekkevidde: Oppptil 10 m 

PIR vidvinkel: 120° horisontal 

Lagring: Micro SD-kort, maks 64 GB, (16 GB inkludert) 

Lyd: Høyttaler og mikrofon (Talk-back-funksjon) 

Dimensjoner: Ø 75 x 113mm 

FAQ: 

Hvor lenge varer batteriet? 

 Det oppladbare batteriet varer ca.: 

- 2 måneder i standby-modus 

- 3 uker med 10 min daglig direktesending (uten opptak).   

- 2 uker med 15 min daglig direktesending og 14 oppdaget bevegelser/dag, enten det er standardmodus eller Full HD. 

Vær oppmerksom på at temperaturen har stor innvirkning på alle lithiumbatterier og kan midlertidig forkorte   
batterikapasiteten. FarmCam Mobility vil sende deg en melding når batterinivået når 10%. 
 

Hvor mye data bruker FarmCam Mobility? 

Hvor mye data kameraet bruker, avhenger av modusen du bruker til å se videoen. Å se 1 time med direktesendt video i 
standardmodus brukeromtrent 0,1 GB. 1 time live video i Full HD-modus er omtrent 1 GB. 
 

https://www.luda.farm/roaming-partner-list/


Hvordan fungerer det forhåndsinstallerte SIM-kortet? 

Det forhåndsinstallerte SIM-kortet velger automatisk det sterkeste nettverket som er tilgjengelig. Du trenger ikke å angi 
noen konfigurasjonsinnstillinger – bare "Plug-n-Play". 
 

Jeg vil ikke måtte lade batteriet hver måned – hvilke alternativer har jeg?  

Du kan enten bruke det utendørs strømadapteret (IP44) som følger med i pakken, eller bruke SolarCharger FCM 
(tilgjengelig som tilbehør). 
 

Hvor lenge registrerer FarmCam Mobility om bevegelse oppdages? 

 Kameraet tar opp i 6 sekunder når det beveger seg. Hvis bevegelsen ikke stopper, fortsetter kameraet opptaket. 

 
Kan jeg laste ned innspilt materiale til telefonen min? 

Ja, du kan laste ned innspilte videoer fra kameraet til telefonen. Du finner dem i "Bilder" på iOS-enhetene dine (iPhone / 
iPad), eller i "Galleri" hvis du bruker Android. 
 

Kan jeg få belysning til å slå på automatisk når kameraet registrerer bevegelse? 

 Ja, med en Luda.SmartPlug (tilgjengelig som tilbehør), kan du stille den inn til å slå på alt elektrisk utstyr automatisk (for 
eksempel belysning) når kameraet registrerer bevegelse. 

Tilbehør: 

 

SolarCharger FCM – lader FarmCam Mobility-batteriet med solceller.  
 

 
Luda.SmartPlug – aktiverer elektrisk utstyr (for eksempel belysning) når kameraet registrerer bevegelse.  
 
Kameraguide: 
Er det vanskelig å velge hvilket kamera som vil fungere best for deg? 

Prøv kameraguiden vår, så finner du det ut innen 1 minutt:  
 https://ludafarm.typeform.com/felleskjopet  

https://www.luda.farm/sv/product/luda-solarcharger-fcm/
https://www.luda.farm/sv/product/luda-smartplug/
https://ludafarm.typeform.com/felleskjopet
https://ludafarm.typeform.com/felleskjopet

