
Door gebruik te maken van cowCam Online heeft u toezicht op uw afkalfstal 
waar u ook bent. Comfortabel voor u, veilig en rustig voor uw koeien.

STAL
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COWCAM
ONLINE

INTERNETVERBINDING

OPTIONEEL

LITE – als u beschikt over een computer in de stal
Lichtere versie van de Europese bestseller cowCamTM. Kwaliteit gewaar-

borgde oplossing voorziet u van lokale observatie van uw vee. Alles wat u 

nodig heeft is een computer of TV in de stal. cowCamLITE is compatibel met 

de flexibele online-service, cowCam Online, voor volledige mobiliteit.

Nachtzicht (10 m), groothoeklens en probleemloze gratis installatie maken 

de cowCam-solutionTM tot een favoriet onder de veehouders. 30 dagen 

gratis uitproberen van cowCam Online en eenvoudige instructies 

meegeleverd.

Observatiesysteem voor eenvoudig overzicht van uw vee

Gebruik maximaal 3 camera’s om zowel de stal, 
het afkalven en de melkrobot tegelijkertijd te 
observeren.



1 Draadloze en waterbestendige videocamera  
 met nachtzicht en microfoon (Bedrijfstemp.  
 -20 ̊ tot +50 ̊C // Groothoek 90 ̊ // IP66 // 10 m  
 nachtzicht)
1 AV-ontvanger
2 AV-kabels voor aansluiting op de USB-adapter
2 Stroomadapters
1 Volledig geïllustreerde gebruikshandleiding
1 cowCam Online USB-adapter (30 dagen gratis  
 uitproberen in het pakket meegeleverd)

Perfecte accessoires voor cowCam:
» cowCam Online (vanaf 8,25 euro / maand)
» Extra Night Light, voor 
 optimaal nachtzicht.

Inclusief:

1. De camera ziet toe op uw vee, het signaal wordt draadloos verzonden naar de AV-ontvanger in de schuur.
2. Het beeld van uw vee gaat van de AV-ontvanger via de usb-adapter naar uw TV of computer.
3. De video van uw vee wordt van de computer via internet direct naar cowcam online gestreamd. U hoeft zich geen zorgen te maken  
 over eventuele technische termen zoals firewalls of IP-configuraties.
4. U kunt, waar u ook bent, veilig en eenvoudig de video van uw vee bekijken via elke andere computer of mobiele telefoon op 
 www.cowcam-online.com.
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Hoe het werkt:
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Bekijk uw vee 
waar u ook 

bent!
cowcam-online.com


