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SwimEye redder liv
~

SwimEye er et teknologisk avanceret computervisionssystem til svømmebassiner. SwimEye
hjælper med at reducere og forhindre antallet af alvorlige drukneulykker, ved at forkorte
livredderens reaktion- og responstid, samt at støtte ham/hende i arbejdet, ved at give tryghed.
SwimEye fungerer som en “ekstra livredder” under overfladen af dit svømmebassin og kan
tilpasses efter enhver bassin form eller størrelse.

Hvordan virker SwimEye?
~
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Undervandskameraer

Computer Vision Systemet

Nød alarm

Overvågning og kontrol

Livredder responstid

Vores undervandkameraer
overvåger, sporer og
registrerer svømmerens
handlinger og bevægelser.

Billeder og data bliver
sendt tilbage til vores
computervisionssystem, til
automatisk analyse.

Når SwimEye opdager en
svømmer i nød på bunden
af poolen, sender systemet
en elektronisk alarm til
livredderen.

Alarmen leveres også til
vores faste overvågningsog kontrolstation. Dette
giver en henvisning
til placeringen af
drukneulykken.

Livreddere kan så visuelt
vurdere situationen, og
inden for få sekunder
reagerer på en eventuel
drukningsulykke.

Hvorfor vælge SwimEye?
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Observering og overvågning af alle svømmerbevægelser i dit svømmebassin.
Det virker som en “ekstra livredder” med øjne
under vandet i dit svømmebassin.
Reducerer og forhindrer antallet af alvorlige
drukneulykker ved at reducere livredderens
reaktions- og responstid.
Giver et ekstra niveau af tryghed. Sikkerhed for alle
svømmere, forældre, livreddere, undervisere og
ikke mindst de ansvarlige for svømmehallen.
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Systemet er egnet til enhver type svømmebassin,
nye eller eksisterende, alle typer af byggemateriale,
og alle former og størrelser.
Vores kameraer kan opnå 100% visuel dækning af
dit bassin.
Tilpasset og godkendt til at være i overensstemmelse
med regionale databeskyttelses- og privatlivsregler.
Vi leverer altid produkter af højeste kvalitet,
opdateret software, salgsstøtte med løbende
service og vedligeholdelse af løsningen.

Et komplet udvalg af produkter
~

SwimEye er vores flagskibs produkt. Vi tilbyder dog også et komplet udvalg af
produkttilpasninger og tilbehørsprodukter, og vi yder teknisk rådgivning til
svømmehaller samt hoteller og facilitetsdesign.

TILPAS SWIMEYE

TILBEHØRSPRODUKTER

TEKNISK RÅDGIVNING

SwimEye kan tilpasses til enhver
klients præferencer, kulturelle
følsomheder eller regionale
privatlivsbestemmelser.

SwimEye kan designe, levere
og installere alarm, og CCTV
systemer. Disse kan passe til
ethvert center eller anlæg.

Dette kan være særligt vigtigt
i arabiske og islamiske lande
og for overholdelse af lokale
bestemmelser.

Hvert af vores tilbehørsprodukter
kan integreres i dit SwimEye
system.

SwimEye har specialiseret
sig i design af teknologiske
løsninger, ingeniørarbejde
og implementering af
sikkerhedssystemer til
svømmebassiner og pools.
Vi yder teknisk assistance og
teknisk support.

Alarm og Overvågning der Redder Liv

For yderligere information eller salgsforespørgsler, kontakt os i dag
www.swimeye.com
+45 28 74 45 42
info@swimeye.dk
© 2019 by Davo AS. All Rights Reserved. SwimEye is a Trade Mark of Davo AS.

