De VeulenApp
Houd je merrie slim in de gaten!
Zie 24/7 wat je merrie doet.
Check meerdere merries met je telefoon.
Je ontvangt een signaal als de merrie gaat liggen.
Gemakkelijk in te stellen en te gebruiken.
Het etui van de VeulenApp past precies aan het halster.
Betrouwbaar bij elk weertype.
Ook contact op lange afstanden (WiFi of mobiel netwerk).
Live videostream en audio.
Alarm gaat rechtstreeks naar je telefoon.
Alarm kan naar meerdere telefoons gestuurd worden.
Waarschuwing als accu leeg raakt.
Etui bevestigt telefoon aan halster van merrie
- Klittenband voor een betrouwbare bevestiging
- Telefoon blijft droog en beschermd
- Zacht neopreen dus comfortabel
- Transparante voorzijde voor goed camerabeeld
De VeulenApp is een app die je waarschuwt als het veulenen begint – een geboortealarm op
je eigen telefoon!
Deze geboortealarm-app voor je merrie stuurt een alarm naar je telefoon als een merrie
gaat liggen om te gaan veulenen. Het veulenseizoen kan voor fokkers die hun bijna
uitgerekende fokmerrie in de gaten willen houden, flink wat slapeloze nachten opleveren.
De live videostream van de VeulenApp beperkt de noodzaak om echt zelf bij de merrie te
gaan kijken tot een minimum: geen vals alarm meer. Deze geboortealarm-app voor merries
stuurt, indien nodig, het alarm ook naar meerdere telefoons. Veel fokkers maken gebruik
van een geboortealarm voor hun paarden waarvoor nabijheid, een directe zichtlijn en goed
weer nodig zijn. Bij de VeulenApp is dat allemaal niet nodig want die maakt gebruik van het
mobiele netwerk waardoor afstand of weersomstandigheden niet van invloed zijn op de
betrouwbaarheid. Je kunt overal en altijd je merrie checken!
De VeulenApp onderscheid zich van andere geboortealarmen omdat hiermee een enkele
gebruiker meerdere merries te gelijk in de gaten kan houden, inclusief de verbinding en de
accu voor elk paard.
Je wilt de geboorte van je veulen absoluut niet missen? Ga dan voor de nieuwste
geboortemonitor en veulen met de VeulenApp!
Hoe werkt het?
Een veulenalarm op je smartphone.
Smartphones hebben een sensor die kan herkennen wanneer een merrie gaat liggen om te
veulenen (op haar zij) en kunnen met andere smartphones communiceren via het mobiele

netwerk en WiFi. De VeulenApp maakt gebruik van deze sensor en creëert hiermee een
veulenalarm op een smartphone. Je bevestigt de smartphone aan het halster van je merrie
in een speciaal daarvoor ontworpen beschermend etui en deze telefoon stuurt, als je merrie
gaat liggen, een alarm naar jouw telefoon.
Dit alarm bestaat onder andere uit een live videostream vanaf de telefoon van je merrie
zodat je kunt zien en horen wat ze doet. Zo hoef je niet zelf naar je merrie toe als het om
een vals alarm gaat (als de merrie wel gaat liggen maar nog niet gaat bevallen). De
VeulenApp geeft je wanneer je maar wilt toegang tot de videostream van de telefoon van de
merrie. Je kunt met je eigen telefoon meerdere merries tegelijk in de gaten houden en het
alarm van een merrie kan naar meerdere mensen worden gestuurd.
Instellen van de VeulenApp is heel gemakkelijk!
1 Download de app
2 Koop het etui in onze webshop en bevestig het aan je merrie
3 Controleer je merrie

