
KAMERAOVERVÅKNING I FJØSET

MED ELLER UTEN WIFI/SMARTTELEFON.



FARMCAM SETT MED SKJERM / DOC.STASJON





OVERFØRT SIGNAL FRA KAMERA VIA ANTENNE PÅ FJØSVEGG 

TRÅDLØST TIL ANTENNE PÅ HUSVEGG (MAX.1250 M. FRISIKT) OG 

INN TIL SKJERM / DOC.STASJON SOM KAN TILKOBLES WIFI-

RUTEREN.   SLIK KAN MAN FÅ BILDE TIL SMARTTLF. / NETTBRETT 

PÅ FARMCAM-APP’EN.   MAX. FIRE KAMERA.   



BILDER PÅ SKJERM / SMARTTLF./ NETTBRETT



IP-CAMERA HVIS MAN HAR WIFI I 

FJØSET ELLER SIGNAL FRA BOLIGEN.



Gå ei runde i fjøset med smarttlf. 

Vurder hvor det er aktuelt å ha 

kamera og sjå om Wifi-signal fra 

boligen er bra der.   

Er det dårlig signal kan en 

signalforsterker i ei stikkontakt i 

boligen nærmest mulig fjøset 

være løsningen. 

I tillegg kan man flytte antenna 

fra kameraet ut på fjøsveggen 

med ledning imellom.  Også her 

gjelder det å ha minst mulig 

hindringer for signal.



HAR MAN GODT NOK WIFI-SIGNAL KOBLES STRØM TIL 

KAMERA, NETTVERKSKABEL KOBLES MELLOM KAMERA 

OG RUTER / EVT. TIL NETTVERKSFORSTERKER.   

FARMCAM-APPEN LASTES NED PÅ TLF. OG KAMERA 

SØKES OPP. 

DERETTER FØLGES ENKELT TRINNVIS VEILEDNINGEN 

TIL DU LAGRER DATAENE OG KAN SE «LIVE» SENDING 

MED LYD HVOR DU ER I VERDEN. MINNEBRIKKE KAN 

SETTES I KAMERAET FOR Å TA BILDER/FILME.



 På nettadressen www.ludamanuals.com kan du velge språk (Norsk) 

og finne alt fra tekniske data, monteringsveiledning, spørsmål og svar 

på det meste og problemløsnings-veiledning.

 Det finnes mange varianter av overvåkningskamera i handelen, sjekk 

med leverandør ang. IP-grad (hvor godt de er beskyttet for 

fukt/vann) bildeoppløsning, dekningsgrad / synbredde, infrarødt for 

visning i mørke, lyd osv.

 Pris er vel også interessant?? Omtalte produkter som vi selger:

 Veil.priser på sett med Farmcam for antenneoverføring/skjerm i 

doc.stasjon er kr.6700,- og tilleggs-kamera kr. 2590,-

 Netto tilbudspris sett kr. 5200,- og tilleggs-kamera kr.2200,- +25%mva.

 Veil.pris på IP / Wifi-kamera 3480,- og netto tilbudspris kr.2990,-

+25%mva.   

http://www.ludamanuals.com/




SPRAYFO LAMMEGODT 2017



Norske melkeråvarer 

 Norske melkeråvarer inngår i både 
fettkonsentratproduksjonen og i ferdig blandings prosessen.

 Vi kjøper alle melkeråvarer fra Tine ( med ett lite unntak for en 
liten andel skummetmelk i Lammegodt 51%)

 Ordningen kommer inn under : utenlandsk bearbeiding og er 
nøye overvåket av norske tollmyndigheter og ikke minst 
tollmyndighetene i EU.

 Vi har tilpasset vårt behov etter Tine sine ønsker om utnytting 
av tilgjengelige råvarer. Dette gjør at vi ikke nytter mysepulver 
som Tine videreforedler men andre restprodukter. Dette gjør 
at våre blandinger inneholder skummetmelk som er gunstig 
for fordøyelsen.  Med både innhold av myse og kasein protein.



Den «NORSKE» melke-erstatning

 Vi er veldig stolte av at vi klarer å få vår melke-
erstatning produsert med kun norske melkeråvarer.

 Derfor synes vi også at vi med gode grunner kan 
bruke våre varemerker KALVEGODT og LAMMEGODT
på disse produktene.



MINERALBOLUS FOR SAU.  INLEGG I 

VOMMA OG AVGIR SPOREMNER 5-6 MND.





STALDREN
IDEELT TIL BRUK I 

LAMMINGSBINGER

FOREBYGGER 

OPPBLOMSTRING 

AV UØNSKEDE 

BAKTERIER FOR 

STORE OG SMÅ



«KLASSIKEREN» 

NORUM SVEIS INNREDNING.    OPPDELTE OG LANGSGÅENDE 

ETEÅPNINGER TIL SAU OG GEIT MED STENGSEL OG FORRIST.









 HRV 1400

 Varmeveksler for kalde 
innlandsvintre som 
gjenvinner varme  fra 
varmluft som trekkes ut og 
varmer opp kollektor, for så 
å blåse inn oppvarmet luft.

 Tørker opp fjøset for 
kondens, gir godt klima og 
trivsel med mindre grobunn 
for bakterier. 

 Velutprøvd prisgunstig 
maskin som settes «rett i 
veggen» 

Be om tilbud!





TAKK FOR OSS OG TRIVELIGE DAGER,
VÅREN KJEM SNART, SÅ LYKKE TE!!


