
Unikt overvågnings- og alarmsystem til svømmebassiner 



Undervattenskamera

Övervakning

Alarm

SwimEye™ er et innovativt, højteknologisk overvågnings- og alarmsystem til alle typer 
svømmebassiner uanset størrelse og udformning.

SwimEye™ vil registrere svømmere i nød og udløse en alarm der sendes til livredderen 
som øjeblikkeligt kan gribe ind.
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Unikt overvågnings- og alarmsystem til svømmebassiner 



Den vigtigste opgave for SwimEye™ er at forhindre drunkeulykker ved at reducere livredderens reaktionstid.   

En række fordele ved at installere et SwimEye™ system er:

•	 Fuld-automatisk overvågningssystem                                                                      

•	 Forhindre drukneulykker ved at reducere reaktionstiden for indgriben 

•	 Fungerer som en “ekstra” livredder ved bassinet – og er ekstra øjne under vandet

•	 Øger sikkerheden for både svømmere og livreddere i og omkring bassinet 

•	 Dokumenteres med en log over alarm-situationer – både visuelt og på skrift 

•	 Kan installeres i bassiner med vand (det vil ikke være nødvendigt at tømme bassinet) 

•	 Benytter den mest innovative og updaterede teknologi 

•	 Består af et TETRA kommunikationsmodul med vandtæt Sepura radioer

•	 Konkurrencedygtig pris

•	 24/7 service
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Undgå at alvorlige ulykker udvikler sig
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Sådan virker SwimEye™ 

1)  Kamerahus 

Et antal kameraer installeres under vand-

spejl og vil registrere personer i vandet 

der befinder sig i vanskelige situationer.

2) Kontrol station

Et individ, uanset størrelse, der ligger 

livløs på bunden af bassinet i en given 

periode, vil blive registreret af SwimEye™, 

som vil sende alarm til livredderen.

3) Radio

Der sendes en alarm til livredderens radio når 

en livstruende situation opstår.  

Det er kun selve alarm-sekvensen der vil blive 

optaget og arkiveret. 

NB: Video sekvenser vil kun 

blive optaget og arkiveret efter 

at alarmen er aktiveret. 

~



Faser ved investering i et SwimEye™ system:

1) Planlægning

Besøg og gennemgang af svømmebassin og SwimEye™  systemet. Udarbejdelse af investeringsplan. 

2) Installation

Installation af teknisk udstyr og forberedelse af software. 

3) Overdragelse

Konfiguration, test og kvalitetskontrol af systemet inden aflevering.  

  

4) After sales service

Systemet styres via internet adgang. 

Kunden betaler et årligt service og licens fee der dækker vedligeholdelse, service og software opgradering. 
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Teknologisk, innovativt overvågnings- og alarmsystem
~

Undervandskameraer  Kontrolstation Alarm

SwimEye™ benytter et antal undervandskameraer der viser, registrer og optager svømmernes bev-

ægelser i vandet. Disse informationer sendes til en central kontrolstation som analyserer og tolker på 

disse.



SwimEye™ er markedsledende indenfor udvikling og levering af automatiske 

overvågnings- og alarm systemer i Skandinavien. Systemerne er brugerven-

lige og nemme at betjene. Ved at benytte disse systemer øges sikkerheden i 

og omkring svømmebassinet.

Vores systemer omfatter:

1) Overvågnings- og alarmsystem til svømmebassiner

2) Alarmsystem til sauna og handicap områder 

3) CCTV overvågning

4) Rådgivning 
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DAVO AS    T: +47 958 20 005    E: post@swimeye.no    www.swimeye.com
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