Skęstančiųjų aptikimo ir skendimo prevencijos sistema

Ar Jūsų baseinai pakankamai saugūs?
~

„SwimEye“ – tai technologiškai pažangi skęstančiųjų aptikimo ir skendimo prevencijos
sistema, kurią galima naudoti visų tipų, dydžių ir formų baseinuose. Ši sistema skirta aptikti
galimai į pavojingą situaciją patekusius plaukiojančiuosius ir paskelbti aliarmą, kuris veikia
kaip pavojaus signalas gelbėtojui. Tokiu būdu sutrumpinamas gelbėtojo reagavimo laikas,
todėl skęstančiųjų gelbėjimas vyksta operatyviau nei įprastai.

Kamerų sistemos diegimas

Signalo perdavimas

Kontrolės sistema

Apsaugokite plaukiojančiuosius nuo nelaimingų atsitikimų
~
Pagrindinė „SwimEye“ sistemos užduotis yra sutrumpinti gelbėtojo reagavimo laiką ir taip
išvengti nelaimingų atsitikimų. Pagrindiniai „SwimEye“ sistemos privalumai:
•

Pilnai automatizuota skęstančiųjų aptikimo sistema

•

Sumažinamas incidentų kiekis sutrumpinant gelbėtojo reagavimo laiką

•

Papildomas „gelbėtojas“, kuris mato po vandeniu

•

Padidinamas tiek plaukiojančiųjų, tiek gelbėtojų saugumo jausmas

•

Galimybė pateikti visą informaciją apie įvykį vizualiai ir raštu

•

Sistemą galima įdiegti vandens pripildytame baseine (nėra būtinybės išleisti vandenį)

•

Nauja ir nuolat atnaujinama technologija

•

TETRA komunikacijos sistema su vandeniui atspariais Sepura imtuvais

•

Racionali ir konkurencinga kaina

•

Aptarnavimas 24/7

Kaip veikia „SwimEye“
~
1) Kamerų sistemos diegimas
Kamerų tinklas diegiamas po vandeniu,
todėl fiksuoja plaukiojantiesiems
kylančias pavojingas situacijas.

2) Kontrolės sistema
Sistema aptinka bet kokio, iš anksto
nustatyto, dydžio objektą, kuris yra paniręs
arti dugno ir tam tikrą laiko tarpą nedaro
judesių. Aptikus tokį objektą,
registruojamas įvykis ir duodamas signalas
gelbėtojui.
3) Signalo perdavimas
Užfiksavus pavojingą situaciją, pavojaus
signalas perduodamas į gelbėtojo imtuvą.
Įrašomi ir išsaugomi tik užfiksuoti įvykiai.

Atkrepkite dėmesį, kad tiktai
užfiksuotas įvykis bus įrašomas
ir išsaugomas.

~

„SwimEye” sistemos diegimo etapai:
~
1) Planavimas
Planuojant „SwimEye“ sistemą, pirmiausiai surenkama informacija apie objektą,
įvertinama ir patvirtinama jo kaina.
2) Diegimas
Vykdomi techniniai įrangos montavimo darbai, paruošiama ir įdiegiama programinė
įranga.
3) Paleidimas
Įdiegus programinę įrangą, ji sukonfigūruojama ir ištestuojama. Sistema
paleidžiama tik įsitikinus kokybišku jos veikimu.
4) Palaikymas
„SwimEye“ sistema stebima internetu. Paslauga turi mokamą metinę licenziją,
kurios kainą sudaro techninė priežiūra, eksploatavimas, palaikymas ir atnaujinimai.

Skęstančiųjų fiksavimo sistemos veikimo principas
~

Signalo perdavimas

Kontrolės sistema

Signalo perdavimas

„SwimEye“ naudoja povandeninių kamerų tinklą, kuris stebi, fiksuoja ir įrašo plaukiojančiųjų
veiksmus ir elgesį. Ši informacija perduodama į centrinę kontrolės stotį, kurioje yra
analizuojama ir įvertinama.

Apie „SwimEye™“
~
„SwimEye™“ yra skęstančiųjų fiksavimo ir skendimo prevencijos technologijų
rinkos lyderė Skandinavijos šalyse. Šia sistema yra itin lengva naudotis, o jos
naudojimas ženkliai padidina saugumo lygį ir sumažina nelaimingų atsitikimų
baseinuose riziką. „SwimEye™“ veikla apima tokias sritis:
1) Skęstančiųjų fiksavimo sistemos
2) Saunų ir neįgaliųjų tualetų apsaugos sistemos
3) Stebėjimas per centrinį valdymo pultą
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4) Konsultavimas saugos klausimais
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Norėdami gauti daugiau informacijos, kreipkitės nurodytais kontaktais:
Oficialus atstovas Baltijos šalyse
UAB ALTAS IT, PERKŪNKIEMIO G. 3, LT-12127 VILNIUS, LIETUVA
TEL. + 370 5 205 9955 EL. PAŠTAS INFO@ALTASIT.LT
DAVO AS T: +47 958 20 005 E: post@swimeye.no swimeye.no

