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Drukningsalarmen som redder liv
~
SwimEye er et teknisk hjelpemiddel for badevaktene som er med på å forebygge alvorlige 
drukningshendelser og redde liv gjennom hurtig varsling.

Systemet fungerer som er en «ekstra» badevakt under vann med fokus på bassengbunnen. 
SwimEye kan skreddersys og tilpasses ethvert basseng.



~

Kameraer under vann

U n d e r va n n s ka m e ra e r 
overvåker, sporer og 
registrerer badegjestenes 
bevegelser i vannet. 

Databasert 
overvåkningssystem

SwimEye sin programvare 
registrerer og analyserer 
dataene automatisk.

Varsling

Når et objekt blir liggende 
i ro på bunnen av 
bassenget blir det sendt 
ut en elektronisk alarm til 
badevaktene via
radioløsningen. 

Overvåking og kontroll

Hendelsen vises også på 
SwimEye skjermen som 
indikerer nøyaktig i hvilket, 
og hvor i bassenget, 
hendelsen skjer.

Respons

Badevaktene vurdere 
situasjonen i løpet av noen 
få sekunder og foretar 
nødvendige handlinger. 

Hvordan fungerer SwimEye?
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~~

Hvorfor velge SwimEye?

Automatisk registrering av de badende i 
svømmebassenget.

Fungerer som en «ekstra» badevakt med kameraer 
under vann.

Reduserer badevaktenes reaksjonstid og forhindrer 
alvorlige drukningshendelser.

Har stort fokus på kvalitet. Leverer opp til kundenes 
høye forventninger innen valg av tekniske
komponenter, programvare, salg og service.

Passer for alle typer basseng, både nye og eksisterende, 
i alle størrelser.

Det oppnås opptil 100% visuell dekning i bassengene 
(ISO krav er minimum 80%)

Øker den generelle tryggheten for badegjestene, 
badevaktene og eierne.

Lever opp til alle nasjonale- og internasjonale krav 
og spesifikasjoner, som for eksempel Datatilsynets 
strenge regelverk.
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Et komplett utvalg av sikkerhetsprodukter
~
Drukningsalarmen SwimEye er vårt kjerneprodukt. Vi tilbyr imidlertid også 
et komplett utvalg av andre sikkerhetsløsninger innen varsling og CCTV, samt 
rådgivning og konsulenttjenester innen bassengsikkerhet.

SKREDDERSYDDE 
LØSNINGER TILBEHØR TEKNISK RÅDGIVNING

SwimEye kan tilby fleksible 
løsninger som kan tilpasses alle 
krav, ønsker og behov innen 
kulturelle ulikheter/utfordringer 
og regionale personvernregler. 
Dette kan for eksempel være 
veldig viktig i arabiske- og 
islamske land, samt å etterleve og 
overholde lokale bestemmelser 
og regler.

SwimEye er tilpasningsdyktig og 
kan utarbeide, levere og installere 
varslings- og CCTV-løsninger 
i henhold til ønsket behov. 
Varsling fra andre instanser 
kan integreres inn i vår TETRA 
kommunikasjonsløsning som 
følger med drukningsalarmen. 

SwimEye spesialiserer seg 
innen utvikling, prosjektering 
og implementering av 
sikkerhetsløsninger i 
svømmeanlegg. Vi tilbyr teknisk 
assistanse og rådgivning i 
planleggingsfasen og i selve 
gjennomføringen av prosjektene.
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