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Operační systém SwimEye zachraňuje životy
~
SwimEye je technologicky dokonalý počítačový detekční systém instalovaný do plaveckých 
bazénů. SwimEye pomáhá snižovat a předcházet incidentům utonutí v bazénu tím, že zkrátí 
čas odezvy plavčíka a zrychlí jeho reakci na právě vzniklou situaci.

SwimEye funguje jako „PLAVECKÉ OKO” pod hladinou bazénu. Může být přizpůsoben pro 
veškeré typy bazénů.



~

Podvodní kamery

Podvodní kamery monitorují 
a zaznamenávají činnost a 

pohyby plavců.

Počítačový detekční systém

Tyto informace jsou 
elektronicky přenášeny zpět 
do počítačového detekčního 
systému pro automatickou 

analýzu.

Nouzový alarm

Pokud systém SwimEye 
zachytí plavce v ohrožení 
na dně bazénu, spustí se 
elektronický alarm, který 

upozorní plavčíka na možné 
nebezpečí.

Monitorování & kontrola

Alarm se spustí také ve stálé 
monitorovací a řídící stanici 
a odkáže na příslušné místo 

incidentu.

Odezva plavčíka

Plavčíci mohou vizuálně 
posoudit vývoj situace 
během několika málo 
sekund po případném 
vzniku potenciálního 

incidentu tonutí.

Jak systém SwimEye funguje?

» » » »



~~

Proč zvolit systém SwimEye?
Nezávislé monitorování všech pohybů plavců v bazénu.

Funguje jako “další plavčík” pod vodní hladinou v bazénu.

Snižuje & zabraňuje počtu případných utonutí tím, 
že pomáhá zrychlit reakci a čas odezvy plavčíka.

Nabízí mimořádně vyšší úroveň bezpečnosti a zaručení 
jistoty pro plavce, rodiče, plavčíky i provozovatele.

Vhodný pro všechny typy, tvary a velikosti bazénů, ať 
nové či stávající, bez ohledu na použitý typ stavebního 
materiálu.

Díky našemu systému je možné odhalit 97-100% 
případných nehod v bazénu, přičemž norma ISO 
20380 vyžaduje pouze 80% šanci na odhalení.

Systém je bezpečný a dá se přizpůsobit tak, aby byl 
v souladu s místními předpisy o ochraně osobních 
údajů.

Nabízíme nejkvalitnější produkty, software, podporu 
prodeje, servis a údržbu.
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Kompletní sortiment produktů
~
Systém SwimEye je náš vlajkový produkt. Dále nabízíme také kompletní doplňkový 
sortiment a technické poradenství pro návrhy a zařízení bazénů.

PŘIZPŮSOBENÍ SYSTÉMU 
SWIMEYE PŘÍSLUŠENSTVÍ TECHNICKÉ PORADENSTVÍ

Systém SwimEye může být 
přizpůsoben dle požadavků 
zákazníka tak, aby vyhovoval 
různým kulturám či lokálním 
předpisům o ochraně osobních 
údajů. 

Toto přizpůsobení může být 
obzvlášť důležité např. v arabských 
a islámských zemích pro dodržení 
místních nařízení, tradic a zvyků.

Společnost SwimEye je schopna 
navrhnout, dodávat a instalovat 
výstražné zařízení stejně jako 
alarm a kamerové systémy, které 
budou přizpůsobeny jakémukoli 
vodnímu zařízení. 

Kterýkoli z našich doplňkových 
produktů lze plně propojit se 
systémem SwimEye.

Systém SwimEye se specializuje 
na návrhy, technická řešení a 
zavádění bezpečnostních opatření 
pro plavecké bazény a vodní 
centra. 

Poskytujeme technickou podporu 
a asistenci během navrhování 
bazénů a jejich zařízení.
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