HET MOMENT DAT U
NIET WILT MISSEN!

“Met een gerust
hart slapen en
toch op tijd bij
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Sinds
1992
www.birthalarm.com
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Voor één merrie

Voor maximaal vier merries

De zender kan bevestigd
worden aan de anti-rolsingel

De zender kan bevestigd

11

worden aan het halster

Het moment dat
u niet wilt missen!
Er breekt een spannende periode aan wanneer uw
merrie drachtig is! Toch kunt u uzelf gerust stellen
en tijdig voorbereid zijn. Birth Alarm waarschuwt
u op het juiste moment zodat de geboorte van

Overal alarmsignaal
unlimited

max.
500m

ontvangen via mobiele telefoon

(koliekstand)

U beleeft spannende tijden wanneer u één of
meerdere drachtige merries heeft. Uw merrie heeft
behoefte aan een vertrouwde omgeving en rust.
Tegelijkertijd wilt u aanwezig zijn bij het veulenen!
Wanneer er eventuele complicaties optreden,
zijn de eerste minuten cruciaal voor de gezondheid
van zowel de merrie als het aanstaande veulen.
Echter, is het nog altijd lastig te voorspellen wanneer
de bevalling exact gaat plaatsvinden. Een merrie
kan de geboorte van een bevalling uitstellen.
Bovendien wordt een geboorte vaak ingezet bij een
lange rustperiode, oftewel ’s nachts. Tot slot is het
belangrijk te vermelden dat een merrie die al vaker
drachtig is geweest, toch nog goed in de gaten
dient te worden gehouden. Er is altijd kans op
een bevalling met complicaties.

Slaapstand

Birth Alarm is de ideale oplossing om onder alle
omstandigheden tijdig bij het veulen aanwezig te
zijn. De geboorte van een veulen blijft tenslotte een
bijzondere gebeurtenis. Een mooi voorbeeld van hoe

Bereik max. 500m
middels vaste ontvanger
Mogelijkheid om status-

sms

BirthAlarm
Signal: 58%
Angle: 65

berichten te ontvangen over
het batterijniveau, aantal weeën,
de instellingen en het netwerk

Health

Controle stand

ZZZ
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Het moment dat u niet wilt missen!

het veulen niet onopgemerkt blijft!

Sinds
1992

techniek al sinds 1992 het leven van mens en dier
veiliger en comfortabeler kan maken.
HOE WERKT BIRTH ALARM?
Uit onderzoek is gebleken dat de merrie tijdens de
persweeën gedurende korte of langere tijd volledig
op de flank gaat liggen. In deze totale zijligging kan
de merrie de hevige persweeën opvangen en de
uitdrijvende kracht bevorderen. Birth Alarm is gebaseerd
op dit fysiologische verschijnsel. Het systeem bestaat
uit een zender en een ontvanger. De zender wordt
bevestigd aan een antirolsingel die op de schoft van
de merrie wordt geplaatst. Onder het halster is ook
mogelijk, waar de merrie geen hinder van ondervindt.
De zender registreert het moment waarop ze in de
typische bevallingshouding gaat liggen en geeft na
7,6 seconden alarm. Het is dan namelijk vrijwel zeker
dat het om een wee gaat. Uit onderzoek is namelijk
gebleken dat een perswee minimaal 7 seconden duurt.

“De geboorte van een veulen is een mooi
moment, waar je als paardenfokker graag
bij aanwezig wilt zijn. Een bevalling is echter
niet altijd zonder complicaties. Daarom is
het fijn om tijdig bij de merrie te zijn en te
kunnen helpen als het nodig is”
Het moment dat u niet wilt missen!
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Birth Alarm Advanced
Compleet en verfijnd! De Birth Alarm Advanced
is dé nieuwste ontwikkeling binnen het Birth
Alarm assortiment. Het systeem is eenvoudig
te installeren en gemakkelijk uit te breiden voor
maximaal 4 merries. Het kleurendisplay met
touchscreen dimt automatisch en heeft
tevens de mogelijkheid om de gezondheid

✓
✓
✓
✓
✓
✓

TOUCHSCREEN
SLAAPSTAND
500 M BEREIK
CONTROLE STAND
REAL-TIME STATUS
VOOR MAXIMAAL 4 MERRIES

van uw paard te monitoren.
VOORDELEN
•H
 eeft een kleurendisplay met touchscreen
dat ‘s avonds automatisch dimt.
•B
 evat een slaapstand die speciaal ontworpen
is voor merries die vlak slapen.
•H
 eeft de optie om zenders op maximaal
4 merries te plaatsen.
•H
 eeft een bereik tot 500 m.
• Realtime update over status van zenders.
•B
 evat een controle stand en signaleert zodat tijdig
hulp kan worden geboden bij koliek of eventuele
andere complicaties.

Betrokken en veelzijdig

Birth Alarm Premium
Birth Alarm Premium is hét systeem voor
ultieme controle en uitgebreide mogelijkheden.
Heeft de optie om statusberichten te verzenden
Art. nr. 084524

naar maximaal 4 verbonden telefoons.
De zender kan in de anti-rolsingel of aan
het halster bevestigd worden en
functioneert zowel binnen als buiten.
max.
500m

Health
sms

BirthAlarm
Signal: 58%
Angle: 65

ZZZ

VOORDELEN
•H
 et alarm kan zowel dichtbij als
op afstand ontvangen worden.
•B
 evestiging op twee plaatsen mogelijk:
kan in de anti-rolsingel en aan het halster.
•S
 tatusrapport via sms, instelbaar via sms

Bekijk ons
geavanceerde systeem
via deze QR-code.
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(instelbaar tot 4 telefoonnummers).
• Bevat een slaapstand die speciaal
ontworpen is voor merries die vlak slapen.
• Incl. batterijen / excl. mobiele telefoon.

sms

1

unlimited

Art. nr. 084548

Birth Alarm Premium

Art. nr. 084579

Birth Alarm Premium Complete
(inclusief anti-rolsingel)
Het moment dat u niet wilt missen!

BirthAlarm
Signal: 58%
Angle: 65
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Gemakkelijk en betrouwbaar

Flexibel en bereikbaar

De Birth Alarm Classic heeft zich in de

Dit systeem werkt op dezelfde wijze als de

afgelopen jaren bewezen als een zeer

Birth Alarm Classic. Een mobiele telefoon fungeert

betrouwbaar geboorte meldsysteem voor

nu als ontvanger. U heeft hiervoor een prepaid

merries. Het gemakkelijk te gebruiken systeem

simkaart of abonnement nodig. Vanzelfsprekend dient

bestaat uit een zender, vaste ontvanger en een

u wel bereik te hebben. De zender dient bevestigd te

montagekit. De Birth Alarm Classic kan ook

worden in een anti-rolsingel. Wordt geleverd excl.

geleverd worden inclusief anti-rolsingel

simkaart. De Birth Alarm Mobile kan ook geleverd

(art. nr. 520/535).

worden inclusief anti-rolsingel

Birth Alarm Classic

Birth Alarm Mobile

(art. nr. 520/535).
VOORDELEN
•H
 oge betrouwbaarheid door vaste ontvanger
(uitstekende signaalsterkte).

Health

•M
 ogelijkheid tot gebruik van extra zenders.
•B
 evat een slaapstand die speciaal ontworpen
is voor merries die vlak slapen.
•V
 oorzien van controle stand.
•U
 it te breiden met telefoonkiezer (Art. nr. 529) indien
merrie buiten bereik van Birth Alarm ontvanger is.

1

max.
500m

ZZZ

VOORDELEN

ZZZ

•H
 et alarm kan zowel dichtbij als
op afstand ontvangen worden.

1

unlimited

•B
 evat een slaapstand die speciaal

Art. nr. 510

Birth Alarm Classic

Art. nr. 511

Birth Alarm Classic Complete
(inclusief anti-rol singel)

ontworpen is voor merries die vlak slapen.
•E
 r kunnen 2 verschillende telefoons
als ontvanger dienen.

Art. nr. 025480

Birth Alarm Mobile

Art. nr. 027934

Birth Alarm Mobile Complete
inclusief anti-rolsingel

Pro
OP mo
=OP

De Birth Alarm
Mobile is nu ook verkrijgbaar
met een wifi camerasysteem
voor een aantrekkelijke prijs! Zorg voor
een actueel zicht op de merrie waarvan de
bevalling nadert. Krijgt u een melding van de
Birth Alarm Mobile? Kijk dan direct op
de camera naar de situatie van de merrie.
Zo heeft u de beste controle!
VRAAG UW DEALER NAAR
DE VOORWAARDEN!

Art. nr. 084654

06
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Birth Alarm Mobile + WiFi Camera

Het moment dat u niet wilt missen!
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NIEUW BIRTH ALARM CAMERASYSTEMEN!
Om nog meer inzicht te krijgen in de actuele situatie in de stal of buiten in het weiland,
introduceert Birth Alarm een tweetal camerasystemen. Deze camerasystemen geven in
combinatie met een Birth Alarm geboorte-meldsysteem nog meer controle en inzicht.
Krijgt u een melding van de Birth Alarm geboorte-meldsysteem? Bekijk dan de camerabeelden om de actuele situatie te zien van de merrie. Zo heeft u de beste controle!

Altijd een wakend oog

PoE camera

Door de nieuwe Dome Camera houdt u te allen
tijde een oogje in het zeil. De waterdichte 2MP
Full HD PoE camera kan zowel foto’s als video’s
vastleggen. De 105˚ hoek van de camera zorgt
ervoor dat u overdag én ‘s avonds een uitstekend
en scherp zicht heeft. Daarnaast heeft u altijd
zicht wat er in de stal of in het weiland gebeurt.
VOORDELEN
• Night Vision tot wel 20 meter

Verbonden en betaalbaar

• IP66 Waterproof

Birth Alarm Lite 2.0

• FHD 2MP beeld

De Birth Alarm Lite 2.0 is het instapmodel

PoE camera

Art. nr. 054628

Wifi camera

Altijd een wakend oog

van het assortiment. Een gemakkelijk te
installeren systeem waarbij de zender tijdig

Wifi camera

een waarschuwing afgeeft aan maximaal twee
verbonden gsm’s. De zender kan in de anti-

Door de nieuwe Wifi Bullet camera in combinatie te

rolsingel of aan het halster bevestigd worden,

gebruiken met de Birth Alarm systemen zorgt u voor

afhankelijk van de voorkeur van de merrie.

de beste controle! De waterdichte 2MP Full HD Wifi

Wordt geleverd inclusief batterijen.

camera kan zowel foto’s als video’s vastleggen.

Exclusief mobiele telefoon.

De 105 graden hoek van de camera zorgt u ervoor dat
u overdag én ’s avonds een uitstekend en scherp zicht

VOORDELEN

heeft. Zo bent u elk moment van de dag op de hoogte

•Z
 eer scherpe prijs.

van wat er zich afspeelt in de stal of in het weiland.

•B
 evat een slaapstand die speciaal is
ontworpen voor merries die vlak slapen.
•E
 envoudige installatie en bediening.
• Instelbaar via sms (max. 2 telefoonnummers).
•B
 evestiging op twee plaatsen mogelijk:
op de schoft of aan het halster.
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Art. nr. 000655

Het moment dat u niet wilt missen!

ZZZ

1
Art. nr. 084555

VOORDELEN
unlimited

Birth Alarm Lite 2.0

• Night Vision tot wel 20 meter
• IP66 Waterproof
• FHD 2MP beeld

Het moment dat u niet wilt missen!
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Accessoires

Slaapstand
ZZZ

Extra zender en ontvanger
voor de Birth Alarm Classic.
Art. nr. 029280

Extra zender voor de
Birth Alarm Classic (433 Mhz, black)

Art. nr. 029273

Extra ontvanger voor de
Birth Alarm Classic (433 Mhz, black)

Extra zender en ontvanger
voor de Birth Alarm Advanced.
Art. nr. 084531

Zender Birth Alarm Advanced

Birth Alarm aanvullende opties
Telefoonkiezer voor analoge telefoonlijn.
Art. nr. 529

Telefoonkiezer (van vaste lijn
naar gsm of vaste lijn)

(Anti-rol)singels
Een stevige singel die voorkomt
dat het paard op zijn rug kan draaien.
Art. nr. 520

Anti-rolsingel compleet
(#536 singel 1.25m, #535 bovenstuk)

Art. nr. 535

Bovenstuk anti-rolsingel

Singel
In ons brede assortiment vind je
altijd de singel die het beste bij
jouw paard past.
Art. Nr. 50003

Singel 0.90m

Art. Nr. 50004

Singel 1.05m

Art. Nr. 50005

Singel 1.15m

Art. Nr. 536

Singel 1.25m

Art. Nr. 50006

Singel 1.30m

Art. Nr. 50007

Singel 1.35m

Art. Nr. 50008

Singel 1.50m

Er breekt een spannende periode aan wanneer uw merrie drachtig is! Toch kunt u uzelf
gerust stellen en tijdig voorbereid zijn. Birth Alarm waarschuwt u op het juiste moment
zodat de geboorte van het veulen niet onopgemerkt blijft!

HOE WERKT HET DAN?
De merrie gaat in totale zijligging liggen om te rusten.
Het alarm gaat nu niet af (omdat de slaapstand is
ingeschakeld), de zender registreert namelijk dat
de merrie in totale zijligging ligt. Als de merrie na
3 minuten nog steeds in deze houding ligt, dan
registreert Birth Alarm dat de merrie rust en wordt
het systeem geneutraliseerd. Ook wanneer de merrie
na een half uur opstaat en opnieuw op de flank
gaat liggen, dan registreert Birth Alarm opnieuw de
positie gedurende 3 minuten. De periode van drie
minuten is niet willekeurig; uit onderzoek is gebleken
dat een perswee bij een merrie nooit langer duurt
dan 2,5 minuten. Het systeem Birth Alarm heeft

daarom 3 minuten als uitgangspositie genomen
(veiligheidsmarge van 0,5 minuten).
De merrie gaat in totale zijligging liggen, maar heeft
nu wel een perswee. Het alarm gaat nu niet af na
7,6 seconden (slaapstand is immers ingeschakeld),
de zender registreert wel dat de merrie in totale
zijligging ligt. Na de perswee, met een maximale duur
van 2,5 minuten, zal de merrie zich voorbereiden voor
de volgende perswee. Dit doen zij door uit de totale
zijligging te komen. Zodra Birth Alarm deze beweging
registreert, binnen een tijdsduur van 3 minuten nadat
de merrie is gaan liggen, gaat het alarm af en
wordt u gewaarschuwd.

DEEL JOUW
ERVARING!
Heb je een Birth Alarm systeem
gebruikt bij de geboorte van het
veulen? Heb je dit op video of wil
je een mooie foto delen van
jouw prachtige veulen?
Laat het ons weten via Facebook!
https://www.facebook.com/BirthAlarm
#birthalarm

Extra’s voor de PoE en Wifi camera
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Het moment dat u niet wilt missen!

Art. nr. 053249

Spatwaterdichte lasdoos

Art. nr. 015018

PoE splitter

Het moment dat u niet wilt missen!
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Vraag
professioneel
advies aan uw
Birth Alarm
specialist!

HET
MOMENT
DAT U NIET
WILT MISSEN!
Geen slapeloze nachten meer dankzij
Birth Alarm! Zodra de merrie weeën krijgt
ontvangt u een alarmsignaal, zodat u ruim op
tijd bij de geboorte van het veulen aanwezig
kunt zijn. Met Birth Alarm zorgt u ervoor dat
u ook controle heeft in de laatste en meest
risicovolle fase, de geboorte zelf. Biedt uw
merrie en veulen optimale veiligheid en
maximale bescherming!

NEDERLAND
T +31 (0)50 368 31 99 | F +31 (0)50 368 31 86
E info.nl@gallaghereurope.com
BELGIË
T +32 (0)13 66 77 66 | F +32 (0)13 66 80 21
E info.be@gallaghereurope.com
www.birthalarm.com

8 713235 042951

27NED

Volg ons op social media!

Product -en kleurwijzigingen voorbehouden
alsook tussentijdse assortimentswijzigingen.
Onder voorbehoud van druk- en zetfouten.

