
FarmCam 360 – overvåke mer med ett kamera 

 
Sammendrag: 
FarmCam 360 er et mobilt overvåkingskamera for både 
innendørs og utendørs bruk som kan dekke 360 grader og 
brukes selv der du ikke har tilgang til strøm. Innebygd batteri 
og muligheten til å koble til et solcellepanel gir deg en full 
HD-overvåkingsløsning uavhengig av strømforsyning. 
 
FarmCam 360 kan brukes med telefon,nettbrett eller 
datamaskin. Den har nattsyn, lyd,bevegelsessensor med 
opptak, alarm og en høyttaler med innebygd 
kamerafunksjon. Værbestandig (IP65).  
Alt du trenger er inkludert. 3 års garanti. 
 
 
• Se mer med kamera – skjerm 360 grader 
• Tveikommunikasjon (innebygd michrophone &høyttaler)  
• Uavhengig av strøm (innebygd batteri) 
• Kompatibelektrisitet med  solcellepanel 
 
Produktbeskrivelse: 

Et robust kamera fra det svenske kvalitetsmerket Luda.Farm som er laget for daglig arbeid i landbruket. FarmCam 
360 er et værbestandig Wi-Fi-overvåkingskamera for både innendørs og utendørs bruk. Kameraet kan rotere 355° 
horisontalt og 140° vertikalt ved hjelp av den innebygde motoren. I kombinasjon med vidvinkellinsen får du en 
360° oversikt rundt kameraet. Kameraet leveres med en robust Luda.Farm monteringsarm for både vegg- 
ogtakinstallasjon. 

 

FarmCam 360 kobles enkelt til et lokalt Wi-Fi-nettverk på få minutter. Kameraet kontrollerer og viser bilder via en 
telefon, et nettbrett, en PC eller en Mac. 

Du kontrollerer kameraet med den brukervennlige Luda.Farm "FarmCam 2.0"-appen. Flere brukere kan installere 
appen på telefonen sin og se / spille inn live video eller spille av tidligere innspilte videoer. Appen lar deg også 
kontrollere flere FarmCam 360-kameraer. 

Bildekvaliteten på FarmCam 360 er utmerket og kan gi sylskarp video i Full HD. Kameraet harnattetid (ca. 10 m) 
og en digital zoomfunksjon på 6 X. 
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Bevegelser registreres av en innebygd intelligent bevegelsesdeteksjonssensor som registrerer varme (PIR) for å 
unngå falske alarmer. Innspilte videoer lagres på MikroSD-kortet ikameraet (inkludert) og kan enkelt lastes ned til 
telefonen når du vil. Hvis det oppdages en bevegelse, kan kameraet sende e-post eller en advarsel til appen på 
telefonen,nettbrettet eller PC/Mac-    
 
Kameraet har tre strømforsyningsalternativer: 

Medfølgende strømadapter, inkludert innebygd oppladbart batteri eller Luda.Farm 
Solpanel FCM (tilbehør). Hvis du bare bruker kameraet med det innebygde batteriet, er 
det vanligvis nok til ca. 2-4 ukers bruk. Hvis du bruker kameraet med solcellepanelet 
(tilgjengelig som tilbehør), kan du lade batteriet permanent med solenergi og spare 
manuelle ladeprosesser. 

Et annet fremtredende trekk 
ved FarmCam 360 er toveiskommunikasjon.  
Kameraet er utstyrt med både mikrofon og 
høyttaler. I appen kan du ha en dialog med 
personen foran kameraet eller bruke et 
opptak av stemmen din for å skremme bort 
en inntrenger. 

Den innebygde høyttaleren kan også brukes 
med en alarmfunksjon som utløses 
automatisk når en bevegelse registreres, eller 
manuelt via appen. Med den innebygde 
mikrofonen kan du når som helst lytte til hva 
som skjer på kameraet. 

 
FarmCam 360 leveres som et komplett sett med alt du trenger inkludert: 

• Værbestandig kamera (IP65) med antenne og innebygd oppladbart batteri 

• Luda.Farm vegg-/takbrakett (inkludert skruer og en skruemal) 

• Værbestandig IP44 AC-adapter (kabellengde 5 m) 

• 16 GB Micro SD-minnekort 

• Gratis tilgang til appen og PC / Mac-programvaren "FarmCam 2.0" 

• Nål til knapp for fabrikkinnstilling (for å tilbakestille kameraet om nødvendig) 

• Advarselsskilt "KAMERAOVERVÅKING" 

• Enkle bruksanvisninger på engelsk (manuell + online videoopplæring) 

• 3 års garanti (med online registrering) 

 
Produktfordeler: 

FarmCam 360 gir deg en 360° oversikt over sylskarpe bilder i Full HD-kvalitet. Arealer å overvåke kan være 
eiendom, fjøs, kalveboks, verksted, maskiner og dieseltank. Kameraet kan rotere horisontalt og vertikalt gjennom 
den innebygde motoren, slik at du får en fullstendig oversikt med bare ett kamera. Der du kanskje har trengt flere 
kameraer før, er alt du trenger nå en FarmCam 360. 

Luda.Farm "FarmCam 2.0" app og PC-programvare som du kontrollerer FarmCam 360 med er enkel å bruke. Både 
appen og de tilhørende trinnvise instruksjonene er tilgjengelige på svensk. 



Nattsyn, bevegelsesdeteksjon med opptak, 6 x digital zoom, høyttalere med alarmfunksjon, mikrofon, 
anropsfunksjon og ulike alternativer for alarmmeldinger (Push og E-post) gir ekstra sikkerhet. 

Strømforsyning er ikke nødvendig, da kameraet også  kan drives av det innebygde oppladbare batteriet og med 
solcellepanel (tilgjengelig som tilbehør). Totalt sett er FarmCam 360 et gjennomtenkt produkt som gir pålitelig 
overvåking for gården din. Enkel å installere og enkel å bruke. 

Teknisk spesifikasjon: 

Video: 

Videooppløsning:  1080p HD ved 15 bps   

Synsvinkel linse:  105 grader   

Panorera &tilt kamera:  355 grader horisontalt og 140 grader vertikalt  

Nattsyn:   Ca 10-15 meter   

Digital zoom: 6x   
 

Bevegelsesdeteksjon &larm varslinger: 

PIR bevegelsesdeteksjonsavstand:   Justerbar opptil  10 meter 

PIR bevegelsesdeteksjon vinkel:  90 grader horisontalt 

Kamerahøyttalere :   Alarmlyd eller stemmeopptak 

Alarmmeldinger til brukere:  Ved push-varsling og e-postvarsler  
 

Annen: 

Lyd: Høyttaler og mikrofon er innebygd i kameraet 

Strømforsyning: 5V/2A   

Innebygd batterikapasitet: 6500 mAh   

Lagringsalternativer: På det medfølgende 16 GB Micro SD-kortet (maks. 64 GB)   

Kan drives av solcellepanel: Ja, med Luda.Farm-tilbehør 1091 Solcellepanel FCM   

Driftsfrekvens: 2,4 GHz   

WiFi-standard: IEEE 802 11 b/g/n   

Driftstemperatur: -10 C til +55 C   

Vannbeskyttelsesklasse: IP65   

Dimensjoner: 142 x 129 mm   

Vekt: 580 g    
 
 

 


