
TEMA: Hundewellness
Adgangskontrol, alarmsystemer og intelligent 
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For de fleste er et kæledyr langt mere end blot et kæledyr – de er en del af familien. 
Derfor fortjener vores dyr samme omsorgsfulde, kærlige og højt specialiserede 
behandling som et hvert andet familiemedlem, der rammes af sygdom. Hos VetNatura 
står dygtige og specialiserede personale klar til at hjælpe dig og dit dyr.

Rent fysisk adskiller VetNaturas klinik sig fra andre dyrelægepraksisser – det gælder lige 
fra det store udendørs legeareal, til det særlige indrettede samtale- og behandlingsrum, 
hvor der er masser af plads til både ro og leg for kæledyr og hele dets familie.
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Betaling med klippekort
Når din hund skal have flere behandlinger - hvad enten det er en tur i svømmehallen, 
klipning, akupunktur eller andet - er det dejligt at kunne betale nemt og hurtigt.

Dette kan klares med adgangskontrol og adgangskort. Når du kommer ind på klinikken, 
præsenterer du kortet for en læser, som henter dine data frem på skærmen og bruger 
et klip på dit kort. På den måde slipper du for at skulle betale fra gang til gang, ind i 
systemerne for at finde din brugerprofil frem. Det hele klares hurtigt og nemt som en 
tur i et fitness center!

Med adgangskontrol og adgangskort kan personalet også holde styr på, hvem der er 
inde i hundesvømmehallen hvornår.
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Klima og lys
Indeklimaet er afgørende for, om hundene har det godt og rart - og derfor gør det det 
hele meget nemmere, ved at sætte energistyring op, så lys, varme og udluftning bliver 
styret af timer og  sensorer.

Når der er nogen på klinikken, vil systemerne køre efter optimal ydelse, og det kan 
sættes op til at tænde for lys og varme, så det er lunt og rart for din hund, når du 
kommer om morgenen.
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Sensorer
Nu er der lige kommet en ny hundesvømmehal i VetNatura, og i den forbindelse er det 
rart at vide, hvis der skulle ske uheld. Det er muligt at tilkoble mange forskellige typer af  
sensorer til adgangskontrolsystemet for at udvide sikkerheden på klinikken.

Der kan eksempelvist tilkobles en vandføler, hvis der skulle være en lækage, hvor man 
kan få besked, inden der sker omfattende skader på bygning og andre materiel. Der kan 
tilkobles en røgdetektor, så alarmen går, hvis der skulle være røg/brand et sted i eller 
udenfor bygningen. Der kan også tilkobles en fugtigheds- og temperatursensor, som bliver 
aktiveret ved unormalt høj eller lav fugt i luften eller voldsomme temperaturforskelle.

Spørg efter mulige sensorer, kun fantasien sætter grænser.
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 ■ Alle scenarier kan indeholde ekstra funktioner og elementer. Specificér derfor 
tydeligt, hvilken opsætning, du ønsker tilbud på.


