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~
SwimEye er háþróaður vöktunarbúnaður fyrir sundlaugar sem styttir verulega viðbragðstíma 
sundlaugarvarða við drukknunarslys.  

SwimEye virkar sem sundlaugarvörður undir vatnsborðinu!  Unnt er að aðlaga SwimEye 
búnaðinn að öllum gerðum sundlauga.

SwimEye bjargar lífum



~

Myndavélar

Myndavélar undir 
vatnsborðinu vakta, 

greina og fylgjast með 
hreyfingum gestanna í 

lauginni. 

Tölvustýrð vöktun

SwimEye fylgist með öllum 
hreyfingum í lauginni.

Aðvörunarboð

Ef gestur sígur niður 
hreyfingarlaus kemur 
SwimEye strax auga á 

hann og kemur boðum til 
vaktmanna. 

Vöktun og öryggi

Atvikið sést strax á 
SwimEye skjánum sem 

tilkynnir tafarlaust hvar í 
lauginni það á sér stað.

Ábyrgð vaktmanna 

Sundlaugarverðir koma 
strax auga á gestinn sem 

er í vanda og geta brugðist 
við á nokkrum sekúndum. 

Hvernig virkar SwimEye?
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Af hverju SwimEye?

Sjáfvirk vöktun allra sundlaugargesta.

Virkar sem sundlaugarvörður undir vatnsborðinu.

Styttir viðbragðstíma og fyrirbyggir drukknunarslys 
vegna mun styttri viðbragðstíma sundlaugarvarða.

Eykur öryggiskennd gesta, sundlaugarvarða, foreldra 
og rekstraraðila.

Hentar nýjum og gömlum laugum – hvernig svo sem 
þær eru í laginu eða úr hvaða efni þær eru.

SwimEye er með 100 % sýn í lauginni.  ISO staðlar 
kerfjast aðeins 80%.

Uppfyllir allar alþjóðlegar kröfur og staðla s.s. hin 
ströngu upplýsingalög.

SwimEye er hágæða búnaður og tryggir 
rekstraröryggi með bestu mögulegri þjónustu. 
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Okkar vörur
~
SwimEye er okkar helsta vörumerki. Við bjóðum ennfremur fullkomið úrval 
af öðrum lausnum á sviði öryggismála ásamt ráðgjöf og eftirlitskerfi. Einnig 
bjóðum við þjónustu á sviði ráðgjafar- og öryggismála sundstaða.

SÉRTÆKAR LAUSNIR AUKABÚNAÐUR TEIKNINGAR RÁÐGJÖF

Unnt er að aðlaga SwimEye 
að öllum kröfum og þörfum 
viðskiptavina. 

Unnt er að samhæfa búnaðinn 
við TETRA samskipti, en slík lausn 
fylgir reyndar með í okkar lausn. 

SwimEye sérhæfir sig í hönnun, 
uppbyggingu og innleiðingu á 
öryggismálum fyrir alla sundstaði 
og aðra baðstaði. 

Við veitum aðstoð við hönnun og 
undirbúning á sundlaugum eða 
endubótum á eldri laugum.  
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