
Trådlösa och smidiga nätverkskameror  
för övervakning inom- och utomhus
Kamerorna i YOYOCam Pro-serien är idealiska för  
kontinuerlig övervakning. Även där internet saknas.  
Du kan enkelt ta emot larm i mobilen och direkt se 
och höra vad som händer, eller har hänt. 

Funktioner

• Trådlös uppkoppling via Wi-Fi, 3G eller 4G

• Mobilapp för installation, inställningar och larmhantering

• Högupplöst video med HD-kvalitet 

• Kraftig LED-belysning för övervakning i mörker

• Inbyggd rörelsesensor med larmfunktion

• Backup och inspelning till microSD-kort, NAS och FTP

• Kan direktanslutas till larmcentral och andra övervakningssystem

Cam Pro Direkt till mobilen (P2P)

Dag- och nattseende (IR-cut)

Väderbeständig (IP66)

Trådlöst via Wi-Fi eller 3G

Ström via nätverkskabel (PoE)
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Med Pro-serien är det lätt att hålla ett öga på bostaden, 
affärslokalen, lagret eller parkeringen, även där internet 
saknas. Du kan när och var som helst ta emot larm och 
koppla upp din telefon till kameran för att kontrollera vad 
som händer eller har hänt. Med Pro-serien är det även 
lätt att ändra kamerans inställningar direkt i mobil-
appen. Upp till 36 kameror kan övervakas samtidigt 
av en användare. 

Snabb och enkel installation
YOYOCam Pro installeras enkelt på bara några minuter  
med hjälp av den medföljande installationsguiden eller 
mobilappen. Med mobilen kan du också fullt ut han-
tera kameran även om du befinner dig på annan ort. 
Även avancerade inställningar för larm, övervakning, 
ljud och bild kan göras direkt i mobilappen eller  
i webbläsaren i din PC.

Övervakning med rörlig bild och ljud direkt till din iPhone, iPad, Android smartphone eller PC.

Se och hör vad som händer eller har hänt

Lätt att se och ställa in, direkt i mobilen.



 PU-1080 3G
 PL-1080 4G
• Inbyggt 4G (PL) eller 3G (PU), kräver endast ett simkort och kopplas 

direkt till mobilnätet. Lokalt nät eller router behövs ej.
• Extern antenn med standardfäste som vid svaga mottagnings- 

förhållanden kan bytas till en kraftfullare antenn.
• Digital in- och utgång (I/O port) för anslutning av extern enhet,  

samt ljudutgång för anslutning av extern högtalare.
• Hög bildkvalitet med full HD 1080p (2Mpx).

 Skyddsdosa PB-058    Skyddsdosa PB-059
IP66-klassad skyddsdosa för anslutningar utomhus. Passar till modellerna  
PL, PU och PW (PB-058) samt PWX (PB-059). Genomföringar för  
nätverkskabel och strömmatning. PB-58 även med genomföringar  
för extern högtalare och anslutningar till I/O-enhet. 

 PWX-1080     
• Utomhuskamera i kompakt format och med robust design för anslutning till 

nätverk via Wi-Fi.
• Modell PWX kan även anslutas och strömmatas via nätverkskabeln (PoE).
• Enkel uppkoppling mot router med WPS-knapp och driftsättning med QR-kod.
• Hög bildkvalitet med full HD 1080P och vidvinkel.
• Mycket lämplig även för användning inomhus då det ställs höga  

krav på funktionalitet, tålighet och bildkvalitet.

 PW-1080
• Samma utseende, format och egenskaper som YOYOCam PL/PU, 

men med denna modell sker uppkoppling via Wi-Fi eller Ethernet 
nätverkskabel. 

• YOYOCam PW kan även strömmatas via nätverkskabeln (PoE).

PL-1080

PWX-1080 

Lätt att se och ställa in, direkt i mobilen.

PU-1080
PW-1080

Modeller för inom- och utomhusbruk:



 PLD-1080 4G            PWD-1080
Övervakningskameror med separat optik på en 6 meter 
tunn och böjlig kabel. Optikenheten kan placeras dolt 
eller på t ex vägg med medföljande stativ. Elektronik-
enheten med ström- och eventuell nätanslutning 
placeras dolt eller där det är mest praktiskt. Modeller 
finns för uppkoppling med Wi-Fi/PoE, nätverkskabel  
alternativt direktuppkoppling via 4G-nätet. 

• Kamera för dolt eller diskret montage.
• Högupplöst bild i 1080p med dag- och nattseende.
• Elektronikdel med kontakter och antenn i kompakt 

aluminiumbox.
• Trådlös uppkoppling via Wi-Fi/PoE (PWD-1080) eller 

4G (PLD-1080). Endast simkort behövs.

• In- och utgångar för anslutning av externt relä  
och larmsensor.

• Optik med 80° vidvinkel och för utomhusmontage 
(IP66). Optikenheten har även inbyggd mikrofon.

• Extern Wi-Fi- respektive 4G-antenn med standard- 
fäste. Vid svag mottagning kan antennen bytas till  
en mer kraftfull.

• Strömmatning 12V DC. PWD-1080  
kan även strömmatas via  
nätverkskabel (PoE).

 PWI-720
• Inomhuskamera i litet format med anslutning till nätverk via Wi-Fi.
• Mycket enkel uppkoppling med WPS-knapp och driftsättning med QR-kod.
• Hög bildkvalitet med HD (720p).
• Inbyggd mikrofon och uttag för extern högtalare för 2-vägs ljudöverföring.

 PPI-1080
• Ethernet-ansluten nätverkskamera med full HD-upplösning (1080p).
• Enkel anslutning till lokalt nätverk via kabel.
• Strömmatning direkt via nätverkskabeln (PoE).
• Inbyggd mikrofon för avlyssning.
• Större bildvinkel och extra stark LED-belysning för lång räckvidd nattetid.

Modeller för inomhusbruk:

Paketlösningar:
 Komplett övervakningspaket i robust väska. 
• Anpassad för modellerna PL (4G) och PU (3G), men kan även  

användas för modell PW (Wi-Fi/PoE).
• Hantering, larm, video och inspelning via mobilapp.
• Kopplas enkelt till internet via inbyggt 3G eller 4G.
• Ansluts till 230V, alternativt drivs med inbyggt 12V backup-batteri.

 Solcellspaket för självförsörjande kameraövervakning
Solcellspaket med batteri för självförsörjande och kameraövervakning utomhus  
med 4G- eller 3G-uppkopplad kamera. Idealiskt för en tillfällig övervaknings-  
och larmlösning. Extern, trådbunden detektor kan anslutas till enheten.

• Fäste och stativ anpassat för PL (4G) och PU (3G).
• Avsedd för utomhusbruk (IP65).
• Lätt att montera och klarar kontinuerlig drift av kameran. 
• Max effekt från solcellspanel 60W.
• Solcellspaketet levereras utan batteri och kamera.

Modeller för dolt eller diskret montage: 
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