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Luda FarmCam IP2

PRODUKTINFORMATION

Det här ingår i paketet:
Kamera med 1 meter strömkabel
3 dBi-antenn
Kamerafot
Utomhus nätadapter med 1,8 m kabel
30 cm nätverkskabel med USB-anslutning (för installation)
Skruvar
RJ45 adapter
Installationsguide på svenska
3 års garanti**
Så funkar det:

1. Kameran övervakar dina djur i stallet.
2. Signalen skickas trådlöst via wifi till router som använder Internet för att låta dig se bilden
på din mobil.
3. I FarmCam-appen ser och hör du det kameran fångar upp - var du än är.
För att maximera räckvidden är det viktigt att se till att det är så fri sikt som möjligt mellan kamera och router. Vid längre
avstånd finns antennkabel och antenn (tillbehör) som monteras på utsidan av stallväggen för att uppnå maximal räckvidd.

Fördelar:
Förinspelningsfunktion: FarmCam IP2 kan spela in 2 sekunder i förväg innan händelsen sker
framför kameran. Värdefullt om man vill fånga upp en bil som kör förbi eller annat
snabbrörligt objekt man annars hade missat.
Avancerad rörelsedetektering: Kameran har en inbyggd PIR-detektor (Passiv Infraröd
Detektor) som känner av när värme rör sig framför kameran. Det innebär kameran är bättre
på att sortera bort trädgrenar som gungar i vinden och andra ointressanta rörelser som du
inte vill ska ge falsklarm, jämfört med kameror med enklare detektering. Du kan även välja
vilka delar av det övervakade området som ska trigga larm och inspelning*.
Kompabilitet med My.Luda.Farm: Genom kompabilitet med My.Luda.Farm ser du bilden
från din kamera i samma app som du har koll på andra smart-farming-produkter för att hålla
koll på dina elstängsel, fjärrströmbrytare, dieseltank, m.m. Kameran kan även interagera med
t.ex. fjärrströmbrytare (tillbehör) och vid upptäckt rörelse på gårdsplan sätta på en lampa i
köket för att lura en dieseltjuv att någon är hemma.
*) SD-kort för att lagra inspelat material köps separat.
**) Förutsätter registrering online (1 min)
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Teknisk specifikation:
Kamera:
Driftsfrekvens: 2,4 GHz
Driftstemperatur: -20° C + 40° C
Antenn: 3 dBi dipol
IP klassificering: IP66
Minsta belysning: 1-8 lux
Nattseende: 8-10 m
Kameravinkel: 85° horisontell, 45° vertikal
Bildupplösning: 1.920 x 1.080 p (Full HD)
Inspelningskvalitet: Upp till 30 bilder/s
Lagring: Micro SD-kort max 128 Gb (ingår ej)
Strömadapter: 100-240 V (IP 44)
Ström till kamera: 5V DC 1A
Hårdvara och nätverk som stödjs:
iOS: iPhone 4S / iPad Mini / iPad 2 med iOS 7.0 eller högre
Android: Android 4.4X eller senare
Hårdvaruprocessor: 1,5 GHz dubbelkärna eller högre
Hårdvara internminne: 1 GB eller högre
Skärm: 960 x 540 pixlar eller högre
Samtidiga användare: 3 st
Trådlöst nätverk: IEEE 802.11 b/g/n
Säkerhet: WPA/WPA2/WPA2-PSK (TKIP, 128 bit AES)
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