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Elocam er et fleksibelt kamerasystem utviklet for å gi økt sikkerhet, komfort og effektivitet på gården. Systemet overfører fargebilder og lyd digitalt via radioteknologi.
Både monitor og standard bulletkamera er flyttbare for å kunne
tilpasses skiftende behov i hverdagen gjennom hele året.
Domekameraet SWEEP monteres fast, men
styres enkelt via intuitive gester direkte på
berøringsskjermen.
Lysstyrke og lyd kan dempes slik at monitor kan
stå på stua eller soverommet uten å forstyrre.
Kontinuerlig analyse av audiostrøm fra kamera gjør at monitor
likevel springer til liv når en hendelse krever oppmerksomhet.
Typiske bruksområder:
• Tilsyn med fjøs – spesielt ved dyrefødsler
• Oppsyn med risikofylt arbeide som i silo eller med vedkløyver
• Oversikt over barnas lekeplass.
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Monitorstørrelse

18,5 tommer

Bildesensor

1/3” WDR CMOS (bullet),
1/3” Super HAD CCD (dome)

Objektiv

6 mm, fast iris (bullet),
5,5–55 mm autoiris, AF (dome)

Frekvensbånd

2,4 GHz

Bestillingsinformasjon
ELOCAM GP

Grunnpakke inkl. 1 bulletkamera

ELOCAM PTZ

Grunnpakke inkl. 1 domekamera

ELOCAM BULLET2

Ekstra bulletkamera, ID 2

ELOCAM BULLET3

Ekstra bulletkamera, ID 3

ELOCAM BULLET4

Ekstra bulletkamera, ID 4

ELOCAM SWEEP2

Ekstra domekamera, ID 2

ELOCAM SWEEP3

Ekstra domekamera, ID 3

ELOCAM SWEEP4

Ekstra domekamera, ID 4

ELOCAM QMB2

Ekstra brakett for bullettkamera

ELOPAD

EloPAD m/ apps for enkelt innsyn
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Kamera flyttes raskt mellom fastmonterte braketter, og
skjermen tas med dit du er.
Intuitiv betjening via berøringsskjerm eller fjernkontroll.
Kamera bevarer farger også i svakt lys. Natt/dagmodus
sikrer best mulig bilde hele døgnet.
Extender og kamera har tett kapsling for bruk utendørs og i
dyrerom.
Ingen konfigurering – bare sett i stikkontakten!
Inntil 4 kamera per system.
Online oppdateringer.
Full oversikt hjemme og borte med EloPAD.

Leverandør:

•

Muligheter

EloCam

EloPAD
Enkelt innsyn både hjemme og borte. To forhånds
installerte apps gjør det enkelt å sjekke tilstanden i
overvåkede områder overalt hvor man kan koble seg til
Internett via trådløst nett.
EloPAD er også et nyttig verktøy ved montering av
systemet – bruk signalstyrkemåleren for å finne den
beste plasseringen for enhetene.

youtube.com/elotecno

Se film

Alltid på – uten å forstyrre
Lysstyrke og lyd kan dempes slik at monitor kan stå på stua
eller soverommet uten å forstyrre. Kontinuerlig analyse av
audiostrøm fra kamera gjør at monitor likevel springer til
liv når en hendelse krever din oppmerksomhet.

youtube.com/elotecno

Enkel styring av PTZ-kamera fra monitor
EloCam SWEEP styrbart domekamera monteres fast,
typisk midt i taket for best mulig oversikt. Panorer, vinkle
kameraet opp og ned, og zoom med enkel betjening på
berøringsskjermen. Se video av prototypen.

Se film

