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Extra sändare och mottagare
525 Extra sändare Birth Alarm Classic (40Mhz svart)
029280 Extra Sändare Birth Alarm Classic (433Mhz svart) 
029273  Mottagare Birth Alarm (433Mhz svart)

Anti-rull gjord och gjordar
520  Anti-rull gjord 1,25m
535  Topp delen av anti-rull gjorden
50010  Anti-rull gjord shetlandsponny

536 Gjord 1,25m  50004 Gjord 1,05m
50000 Gjord 0,55m  50005  Gjord 1,15m
50001 Gjord 0,60m  50006  Gjord 1,30m
50002 Gjord 0,75m  50007  Gjord 1,35m
50003 Gjord 0,90m  50008 Gjord 1,50m

Birth Alarm tillval
029235 GSM telefonuppringare (exklusive SIM-kort)
527 Summer med 25 m förlängningssladd
529 Telefonuppringare
005208 Blinkljus
005215 Siren
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tillbehör
Birth Alarm Mobile Multiple är som Mobile Premium (kan fästas på 
två ställen på hästen), men använder lite annorlunda teknik. Med 
Birth Alarm Mobile Multiple kan du hålla kontakten med alla 
dina dräktiga ston – med bara ett SIM-kort. 

Med Birth Alarm Mobile Multiple systemet övervakas sändarens 
kvalitet permanent. Du får information via SMS om batterinivån, 
antalet sammandragningar, inställningarna och täckning.

Fördelar:
- Larmet kan tas emot i närheten och på avstånd
- Kan fästas på två ställen: på manken och på grimman 
- Status rapport via SMS
- Extremt lämpligt om du har fl era dräktiga ston
- Installation via SMS 
 (telefonnummer, viloläge etc.)

517 Birth Alarm Mobile Multiple
518 Birth Alarm Mobile Multiple (fl era ston))

Birth Alarm Mobile Multiple
(Master/Slave)

058440  Övervakningskamera

Vill du ha säkerhet? Använd då denna trådlösa plug & play över-
vakningskamera. Med hjälp av handdisplayen kan du följa djuret 
med kameran överallt. Det fi nns fl era situationer då Animal Cam 
kan vara bra att ha. Nattetid kan du t.ex. övervaka dina djur 
inomhus eller göra en extra visuell kontroll när du får ett Birth 
Alarm-meddelande. Utrustningen är dessutom utmärkt lämpad att 
installera i släpet när du transporterar din häst på vägen. Med ett 
enda ögonkast vet du tillräckligt.

Fördelar:
- Trådlös sändning av färgbilder och ljud
-  För användning i stallet och i släpet (enkelt att växla
 mellan de båda alternativen)
-  Plug & Play-installation (enkel bruksanvisning)
-  Nattsikt
-  Unik räckvidd upp till 1 200m vid fri sikt

Övervakningskamera
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Har du ett sto som är havande? Då väntar spännande 
tider! Med Birth Alarm kan du gå till sängs utan bekym-
mer eftersom det larmar dig när det är dags för fölning! 

Under många århundraden har det funnits ett nära band mellan 
människor och hästar – ett band som är både ekonomiskt och 
känslomässigt. Den som föder upp hästar är bekant med dessa 
känslor. När du har ett eller fl era dräktiga ston väntar spännande 
tider. Din häst behöver en bekant miljö och vila, medan du vill vara 
där när fölet föds, du vill vara säker på att ingenting går fel. Det är 
dock svårt att förutsäga den exakta tidpunkten för födseln, ett sto 
kan skjuta upp förlossningen då hon inte känner sig bekväm. Birth 
Alarm erbjuder den perfekta lösningen! Ett underbart exempel på 
hur tekniken kan göra livet för människor och djur säkrare och 
bekvämare.

Hur fungerar det?

Birth Alarm Classic är grundmodellen, ett mycket driftsäkert 
system med en sändare och en mottagare. Med en räckvidd på 
högst 500 meter erbjuder detta system hästen säkerhet och 
ägaren en god natts sömn. 

Fördel:
- Mycket pålitligt på grund av den stationära mottagaren  
 (utmärkt signalstyrka)

Birth Alarm Mobile fungerar i princip på samma sätt. Men i denna 
version är din mobiltelefon mottagaren, vilket innebär att 
räckvidden är obegränsad. Du behöver ett kontantkort. Det är 
självklart att du måste vara i ett område med mobil täckning.

Fördel:
- Larmet kan tas emot i närheten och på avstånd

Birth Alarm Mobile Premium fungerar som Birth Alarm Mobile 
men ger möjlighet att fästa sändaren på stoets grimma. Vissa 
hästar föredrar det. Du kan också få SMS-uppdateringar på 
batterinivån, antalet sammandragningar, inställningar och 
täckning.

Fördelar:
- Larmet kan tas emot i närheten och på avstånd
- Kan fästas på två ställen: på manken och på grimman 
- Status rapport via SMS
- Installation via SMS 
 (telefonnummer, viloläge etc.)

510 Birth Alarm Classic, exklusive anti-rull gjord
511 Birth Alarm Classic, inklusive anti-rull gjord

025480  Birth Alarm Mobile
027934  Birth Alarm Mobile, inklusive anti-rull gjord

513 Birth Alarm Mobile Premium
514 Birth Alarm Mobile Premium inklusive anti-rull gjord

Birth Alarm Classic

Birth Alarm Mobile 
(GSM)

Birth Alarm Mobile Premium
(Smart)

Under förlossningen, kommer stoet att ligga helt på sidan. Det är 
en typisk position för födelseprocessen. I denna sidoposition är 
hon bättre rustad att ta itu med sammandragningarna. Birth Alarm 
reagerar på detta. Systemet består av en sändare och en 
mottagare. Sändaren är fäst vid en anti-rull gjord som är placerad 
på stoets manke, utan att besvära hästen på något sätt. 
Du placerar mottagaren på en plats som du väljer. Sändaren regis-
trerar den tidpunkt då hästen intar den typiska födelsepositionen 
och ger sedan en larmsignal efter 7,6 sekunder. Vid denna tidpunkt 
är det så gott som säkert att det är en sammandragning. Birth 
Alarm har varit mycket framgångsrik på marknaden sedan 1990 
och fi nns i ett antal versioner – Classic, Mobile, Mobile Premium, 
Mobile Multiple och Lite.

Birth Alarm Lite fungerar via mobiltelefonen så att larmet alltid når dig. 
Kan monteras både i en anti-rull gjord och på grimman, precis som din 
häst vill ha det. 

Fördelar:
- Mycket bra pris
- Enkel att installera och sköta
- Kan ställas in via sms ( 2 telefonnummer)
- Kan monteras både på sadelgjorden och på grimman
- För inom- och utomhusbruk
- Batterier ingår

Birth Alarm Lite

505  Birth Alarm Lite exklusive anti-rull gjord
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