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SwimEye räddar liv
~
SwimEye är ett tekniskt avancerat visionsdetekteringssystem för simbassänger. SwimEye
hjälper till att minska och förebygga antalet drunkningsincidenter, genom att minska
badvaktens reaktionstid och responstid.
SwimEye fungerar som en “extra badvakt” under ytan av din pool och kan anpassas för att
passa alla pooler.

Hur fungerar SwimEye?
~
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Undervattenskameror

Visionsdetektering

Nödlarm

Övervakning och kontroll

Badvaktssvar

Våra undervattenskameror
övervakar, spårar och
registrerar simmarens
åtgärder och rörelser.

Denna information
vidarebefordras till vårt
visionsdetekteringssystem,
för automatisk analys.

När SwimEye upptäcker en
simmare i nöd på botten
av poolen kommer det att
sätta igång ett elektroniskt
larm till simbadvakter.

Larmet tillhandahålls även
till vår fasta övervakningsoch kontrollstation. Detta
ger en hänvisning till
händelsens placering.

Badvakten kan sedan
visuellt bedöma
utvecklingen av situationen
inom några sekunder
efter en eventuell
drunkningsincident först
uppstått.

Varför välja SwimEye?
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Autonom spårning och övervakning av alla simmares
rörelser i din pool.
Fungerar som en “extra badvakt” med ögon under
vattnet i din pool.
Ger en extra säkerhet och trygghet för simmare,
föräldrar, badvakter och anläggningsänsvariga.
Minskar och förhindrar antalet drunkningsincidenter,
genom att minska badvaktens reaktions- och
svarstider.
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Passar alla typer av simbassänger, nya eller befintliga,
alla byggmaterial, samt alla former och storlekar.
Våra kameror kan uppnå 100% visuell täckning av din
pool (ISO-standarden kräver 80% minimum).
Säker och anpassningsbar för att överensstämma med
regionala dataskydds- och sekretessregler.
Vi levererar högkvalitativa produkter, programvara,
säljstöd, service och underhåll.

En rad produkter
~
SwimEye är vår flaggskeppsprodukt. Vi erbjuder dock ett komplett utbud av
produktanpassningar och tillbehörsprodukter, och vi tillhandahåller teknisk
rådgivning för pool- och anläggningsdesign.

!
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TILLBEHÖRSPRODUKTER

TEKNISK RÅDGIVNING

SwimEye kan anpassas för att
passa alla klientinställningar,
kulturella
känsligheter
eller
regionala sekretessregler.

SwimEye kan utforma, leverera
och installera alarm, larm och
CCTV-system. Dessa kan passa alla
vattenanläggningar.

SwimEye är specialiserat på design,
konstruktion och implementering
av säkerhetslösningar för simbassänger och vattenanläggningar.

Detta kan vara särskilt viktigt i
arabiska och islamiska länder och
för att följa lokala bestämmelser.

Var och en av våra tillbehörsprodukter kan integreras smidigt i
ditt SwimEye-system.

Vi tillhandahåller tekniskt stöd
och teknisk support vid pool- och
anläggningsdesign.
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