SCR hardware voor

OVALERT

HOE WERKT HET
➊	De Ovalert-responder registreert het
koegedrag van een individueel dier op het
bedrijf. Verzamelde data worden 24 uur
bewaard in de responder.

➌	De collector ontvangt en analyseert de
signalen. De analyses worden omgezet in
attenties voor tochtdetectie en gezondheid.

➍	De collector is met een enkele kabel
➋	Wanneer het dier binnen bereik van de
antenne loopt worden de data continu
uitgelezen.

verbonden met een POE-adapter en
wordt gekoppeld aan de router. Via een
internetverbinding worden data uitgewisseld
met CRV. Koe-data worden in de collector
ingelezen en attenties worden doorgestuurd
naar CRV.

➎	De attenties zijn terug te zien via de Ovalertmodule in VeeManager, via sms en via de
VeeManager-app.

BETTER COWS | BETTER LIFE

SENSETIME CSENSE-RESPONDER
Koegedrag wordt beïnvloed door tocht, ziekte, pijn,
stress en voedselkwaliteit. De SCR cSenseresponder meet diverse soorten koegedrag zoals:
• activiteit
• bewegingen
• herkauwactiviteit
• vreetactiviteit
SenseTime analyseert deze metingen om inzicht
te geven in tochtigheid of gezondheidsproblemen
zodat u als veehouder de vruchtbaarheid en
gezondheid van uw veestapel beter kunt managen.

Modulaire toepassing
De toepassingen van SenseTime worden modulair
aangeboden. Er is keuze uit drie modules: Starter,
Geavanceerd en Premium. U kunt na aanschaf altijd
upgraden naar een andere module.
MEER WETEN?
Ga voor meer informatie naar de website of bel met
de CRV Klantenservice voor een afspraak met een
van onze veestapeladviseurs:
Nederland (088) 00 24 440 | www.ovalert.nl
of Vlaanderen (078) 15 44 44 | www.ovalert.be

Tochtdetectie
Aan de hand van metingen van de SCR cSenseresponder stelt SenseTime een tochtindex vast om
tocht te detecterenen en de kwaliteit van de tocht
te bepalen. De tochtindex is gebaseerd op een
analyse van de activiteit, het herkauwen en de tijd
besteed aan eten.
Gezondheid
De gezondheidsindex detecteert koeien met
gezondheidsproblemen. U ontvangt attenties van
koeien met gezondheidsproblemen en koeien in
nood. Een speciale attentie attendeert u op koeien
die problemen hebben voor, tijdens of na het
afkalven.
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STARTER

GEAVANCEERD

PREMIUM

vruchtbaarheid

vruchtbaarheid +
gezondheid

vruchtbaarheid +
gezondheid + groepen

Tochtattenties
Tochtindex
Onregelmatige tocht
Mogelijk verworpen
Anoestrusweergave
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Gezondheidsattenties
Gezondheidsindex
Koeien in nood
Problemen rondom afkalven

• Groepshittestress
• Groepsconsistentie
• Groepsroutine

OVALERT.NL, OVALERT.BE

078-18 | 233808

Groepen
Monitoren van het vreetgedrag en herkauwen op
groepsniveau geeft inzicht in afwijkingen in het
gedragspatroon van de koeien. Dit kan een indicator
zijn van veranderingen in het voer of van stress.

