Systém včasného odhalenia a zamedzenie utopenia
www.swimeye.com

Operačný systém SwimEye zachraňuje životy
~

SwimEye je technologicky dokonalý počítačový detekčný systém inštalovaný do plaveckých bazénov.
Funkcia SwimEye pomáha znižovať počet prípadov utopenia a zabraňovať ich vznik tým, že znižuje
reakciu plavčíka a dobu odozvy. SwimEye pomáha znižovať a predchádzať incidentom utopenia v bazéne
tým, že skráti čas odozvy plavčíka a zrýchli jeho reakciu na práve vzniknutú situáciu.
SwimEye funguje ako “PLAVECKÉ OKO” pod hladinou bazéna. Môže byť prispôsobený pre všetky typy
bazénov.

Ako systém SwimEye funguje?
~
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Podvodné kamery

Počítačový detekčný systém

Núdzový alarm

Monitorovanie & kontrola

Odozva plavčíka

Podvodné kamery
monitorujú a
zaznamenávajú činnosť a
pohyby plavcov.

Tieto informácie sú
elektronicky prenášané
späť do počítačového
detekčného systému pre
automatickú analýzu.

Ak systém SwimEye zachytí
plavcov v ohrození na
dne bazéna, spustí sa
elektronický alarm, ktorý
upozorní plavčíka na možné
nebezpečenstvo.

Alarm sa spustí aj v
neustále monitorovacej a
riadiacej stanici a odkáže na
príslušné miesto incidentu.

Plavčíci môžu vizuálne
posúdiť vývoj situácie v
priebehu niekoľkých málo
sekúnd po prípadnom
vzniku potenciálneho
incidentu topenia sa.

Prečo sa rozhodnúť pre systém SwimEye?
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Autonómne sledovanie & monitorovanie všetkých
pohybov plavcov vo vašom bazéne.
Funguje ako “ďalší plavčík” pod vodnou hladinou v
bazéne.
Znižuje & zabraňuje počtu prípadných utopení tým, že
pomáha zrýchliť reakciu a čas odozvy plavčíka.
Ponúka vyššiu úroveň bezpečnosti & zaručenie istoty
pre plavcov, rodičov, plavčíkov i prevádzkovateľa.
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Vhodný pre všetky typy, tvary a veľkosti bazénov, nové
či existujúce, bez ohľadu na použitý typ stavebného
materiálu.
Vďaka nášmu systému je možné odhaliť 97-100%
prípadných nehôd v bazéne (pričom norma ISO 20380
vyžaduje len 80% šance na odhalenie).
Systém je bezpečný a dá sa prispôsobiť tak, aby bol v
súlade s predpismi na ochranu osobných údajov.data
protection & privacy regulations.
Ponúkame najkvalitnejšie produkty,
podporu predaja, servis a údržbu.

software,

Kompletný sortiment produktov
~

Systém SwimEye je náš vlajkový produkt. Ďalej ponúkame tiež kompletný
doplnkový sortiment a technické poradenstvo pre návrhy a zariadenia bazénov.

PRISPÔSOBENIE SYSTÉMU
SWIMEYE

PRÍSLUŠENSTVO

Systém SwimEye môže byť
prispôsobený podľa požiadaviek
zákazníka tak, aby vyhovoval
rôznym kultúram či lokálnym
predpisom o ochrane osobných
údajov.

Spoločnosť SwimEye dokáže
navrhnúť, dodávať a inštalovať
výstražné zariadenia rovnako ako
alarm a kamerové systémy, ktoré
budú prispôsobené akémukoľvek
vodnému zariadeniu.

Toto prispôsobenie môže byť
obzvlášť dôležité napr. v arabských
a islamských krajinách pre
dodržanie miestnych nariadení,
tradícií a zvykov.

Ktorýkoľvek z našich doplnkových
produktov je možné plne prepojiť
so systémom SwimEye.

TECHNICKÉ PORADENSTVO
Systém SwimEye sa špecializuje
na návrhy, technické riešenia
a zavádzanie bezpečnostných
opatrení pre plavecké bazény a
vodné centrá.
Poskytujeme technickú podporu
a asistenciu počas navrhovania
bazénov a ich zariadenia.
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