
 FarmCam 360 – övervaka mer med en kamera 

 
Sammanfattning: 
FarmCam 360 är en mobil övervakningskamera för både 
inomhus- och utomhusbruk som kan täcka 360 grader och 
användas även där du inte har tillgång till ström. Inbyggt 
batteri och möjlighet att ansluta till en solpanel ger dig en 
övervakningslösning i Full HD oavsett strömförsörjning. 
 
FarmCam 360 kan användas med en telefon, surfplatta eller 
dator. Den har mörkerseende, ljud, rörelsesensor med 
inspelning, alarm och en högtalare med inbyggd 
kamerafunktion. Väderbeständig (IP65).  
Allt du behöver ingår. 3 års garanti. 
 
• Se mer med en kamera - övervaka 360 grader  
• Tvåvägskommunikation (inbyggd mikrofon & högtalare) 
• Oberoende av ström (inbyggt batteri) 
• Kompatibel med solpanel 
 
Produktbeskrivning: 

En robust kamera från svenska kvalitetsmärket Luda.Farm som är gjord för det dagliga arbetet inom jordbruk. 
FarmCam 360 är en väderbeständig Wi-Fi-övervakningskamera för både inomhus- och utomhusbruk. Kameran 
kan rotera 355 ° horisontellt och 140 ° vertikalt med hjälp av sin inbyggda motor. I kombination med 
vidvinkelobjektivet får du en 360 ° -översikt runt kameran. Kameran levereras med en robust Luda.Farm 
monteringsarm för både vägg- och takinstallation. 

 

FarmCam 360 ansluts enkelt till ett lokalt Wi-Fi-nätverk på några minuter. Kameran styrs och visar bilder via en 
telefon, surfplatta, PC eller Mac. 

Du styr kameran med den lättanvända Luda.Farm "FarmCam 2.0" -appen. Flera användare kan installera appen 
på sin telefon och titta på / spela in livevideo eller spela upp tidigare inspelade videor. Med appen kan du även 
styra flera FarmCam 360-kameror. 

Bildkvaliteten på FarmCam 360 är utmärkt och kan ge knivskarp video i Full HD. Kameran har nattseende (ca 10 
m) och en 6 X digital zoomfunktion. 
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Rörelser registreras av en inbyggd intelligent rörelsedetekteringssensor som känner av värme (PIR) för att undvika 
falsklarm. Inspelade videor lagras på Mikro SD-kortet i kameran (ingår) och kan enkelt laddas ner till din telefon 
när du vill. Om en rörelse upptäcks kan kameran skicka e-postmeddelanden eller ett varningsmeddelande till 
appen på din telefon, surfplatta eller PC / Mac. 
 
Kameran har tre strömförsörjningsalternativ: 
Medföljande nätadapter, medföljande inbyggt uppladdningsbart batteri eller Luda.Farm 
Solpanel FCM (tillbehör). Om du bara använder kameran med det inbyggda batteriet 
räcker det vanligtvis till cirka 2-4 veckors användning. Om du använder kameran 
tillsammans med solpanelen (finns som tillbehör) kan du ladda batteriet permanent med 
solenergi och spara manuella laddningsprocesser. 

En annan framstående funktion 
hos FarmCam 360 är dess tvåvägs-
kommunikation. Kameran är utrustad med 
både en mikrofon och en högtalare. I appen 
kan du ha en dialog med personen framför 
kameran eller använda en inspelning av din 
röst för att skrämma bort en inkräktare. 

Den inbyggda högtalaren kan också användas 
med en larmfunktion som utlöses 
automatiskt när en rörelse upptäcks, 
alternativt manuellt via appen. Med den 
inbyggda mikrofonen kan du när som helst 
lyssna på vad som sker vid kameran. 

 
FarmCam 360 levereras som ett komplett kit med allt du behöver inkluderat: 

• Väderbeständig kamera (IP65) med antenn och inbyggt uppladdningsbart batteri 

• Luda.Farm vägg- / takfäste (inklusive skruvar och en skruvmall) 

• Väderbeständig IP44 nätadapter (kabellängd 5 m) 

• 16 GB Micro SD-minneskort 

• Fri tillgång till appen och PC / Mac-programvaran "FarmCam 2.0" 

• Återställningsnål (för att återställa kameran vid behov) 

• Varningsskylt "Kameraövervakning" 

• Enkel bruksanvisning på engelska (manual + online video tutorials) 

• 3 års garanti (med online-registrering) 

 
Produktfördelar: 

FarmCam 360 ger dig en 360 ° -översikt med knivskarpa bilder i Full HD-kvalitet. Vanliga områden att övervaka är 
egendom, stall, kalvbox, gård, maskiner och dieseltank. Kameran kan rotera horisontellt och vertikalt genom dess 
inbyggda motor så att du får en fullständig översikt med bara en kamera. Där du kanske behövde flera kameror 
förut är allt du behöver nu en FarmCam 360. 

Luda.Farm "FarmCam 2.0" -appen och PC-programvaran som du styr FarmCam 360 med är enkla att använda. 
Både appen och de medföljande steg-för-steg-instruktionerna finns på svenska. 



Nattseende, rörelsedetektering med inspelning, 6 x digital zoom, högtalare med larmfunktion, mikrofon, 
samtalsfunktion och olika alternativ för larmmeddelanden (Push and Email) ger ytterligare säkerhet. 

Strömförsörjning behövs inte, då kameran också kan drivas med det inbyggda uppladdningsbara batteriet och 
med solpanel (finns som tillbehör). Sammantaget är FarmCam 360 en genomtänkt produkt som ger en pålitlig 
övervakning för din gård. Lätt att installera och lätt att använda. 

Teknisk specifikation: 

Video: 

Videoupplösning:   1080p HD at 15 fps 

Viewing angle lens:   105 grader 

Panorera & luta kamera:   355 grader horisontalt och 140 grader vertikalt 

Nattseende:   Upp till 10.5 meter 

Digital zoom:  6x 
 

Rörelsedetektion & Larmnotiser: 

PIR rörelsedetektion avstånd:  Justerbar upp till 10.5 meter 

PIR rörelsedetektion vinkel:  90 grader horisontalt 

Högtalare i kamera:   Alarmljud eller röstinspelning  

Larmmeddelanden till användare:  Genom push notis och email-meddelanden 
 

Övrigt: 

Ljud:   Högtalare och mikrofon är inbyggda i kameran 

Strömförsörjning:   5V/2A 

Kapacitet inbyggt batteri:   6,500 mAh 

Förvaringsmöjligheter:   På det medföljande 16 GB Mikro SD kortet, (max 64 GB) 

Kan drivas med solpanel:   Ja, med Luda.Farm tillbehör 1091 Solpanel FCM 

Operating frekvens:   2.4 GHz 

WiFi standard:   IEEE 802 11 b/g/n 

Operating temperatur:   -10 C to +55 C 

Vattenskyddsklass:   IP65 

Dimensioner:   142 x 129 mm 

Vikt:   580 g 
 
 

 


