Verhoog de
veiligheid met
‘extra ogen’
onder water!

T. 0183 - 724 911
E. info@zwembadcamera.nl
I. www.zwembadcamera.nl

Toepassingen
De camera geeft zelfs bij flinke luchtbelvorming goed beeld. Hierdoor is de camera uiterst geschikt voor het plaatsen bij het uitzwembad van een glijbaan, watervallen en stroomversnellingen.
Op www.zwembadcamera.nl staat een filmpje van deze toepassing(en). De camera’s kunnen ook worden gebruikt bij “dode hoeken”
die ontstaan doordat het bad is aangekleed met tropische planten of
andere sfeer bepalende objecten. De onderwatercamera’s zijn ook
een goede oplossing voor zwembaden waarbij toezicht niet verplicht
wordt gesteld zoals bijvoorbeeld bij hotel zwembaden. Voor zwembaden waar toezicht niet verplicht is kan een onderwatercamera, in
combinatie met een monitor op een centrale plaats, uitkomst bieden.
Op deze manier kan men eenvoudig en doeltreffend toezicht houden
in het zwembad. Het camerasysteem is niet ontworpen om toezichthouders te vervangen, maar om te dienen als verlengstuk van de toezichthouders. Op deze manier wordt het zwembad een stuk veiliger.
U maakt gebruik van extra “ogen” onder water!

Betrouwbaar, Betaalbaar en Bruikbaar
De regels omtrent de veiligheid in en rond de zwembaden worden
steeds strenger. Veelal is dit een aanslag op het budget omdat men
genoodzaakt is extra personeel aan te nemen. Dit gaat ten koste
van de extra’s die het bad nodig heeft om aantrekkelijk te blijven
voor bezoekers. Het camerasysteem van zwembadcamera.nl is een
zeer bruikbare en betaalbare oplossing om de veiligheid te verhogen. Er zijn tal van mogelijkheden waarbij zwembadcamera.nl ingezet kan worden. Binnen- en buitenbaden, kleedruimten, glijbanen,

sauna’s, revalidatiebaden, whirlpools, wildwaterbanen, aquaria, vijvers, industriële bevochtigingsruimtes etc.
De mogelijkheden zijn nagenoeg onbeperkt!

Vele Nederlandse zwembaden gingen u voor!
O.a. Subtropisch Caribabad in Gorinchem, Zwemparadijs Aquafun
van Sportiom Den Bosch, Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij, Sportfondsenbad De Lis en De Vosse, Center Parcs park
Zandvoort e.v.a. De referenties, filmpjes en vele toepassingsmogelijkheden kunt vinden op onze website.
Nieuwsgierig? Kijk zelf eens door de ogen van Zwembadcamera.nl
of maak vandaag nog een afspraak voor een vrijblijvende demonstratie!

Kenmerken
•
•
•
•
•
•

Helder beeld
Betrouwbaar
Inbouw montage
Vandalisme bestending
Robuuste RVS behuizing
Compact design

Kijk op www.zwembadcamera.nl voor filmpjes en voorbeelden van
de vele toepassingen en referenties. Staat uw situatie er niet bij op
de site? Zwembadcamera.nl biedt u graag een op maat gemaakte
oplossing! Wij komen graag bij u langs voor een vrijblijvende
demonstratie en een oriënterend gesprek.
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Dé ideale onderwatercamera
Na jaren van onderzoek, testen en verbeteren hebben we een product ontwikkeld welke uitermate geschikt is als
aanvulling en uitbreiding op het huidige toezicht in zwembaden. Door het plaatsen van speciale onderwatercamera’s
krijgt u een duidelijk en helder beeld onder water op plaatsen die voor toezichthouders moeilijk te observeren zijn.
Zwembadcamera.nl draagt bij aan het verhogen van de veiligheid in uw zwembad!

Zwembadcamera.nl is in haar 10-jarig bestaan uitgegroeid tot
vooraanstaand installateur van onderwatercamera’s.

Toezicht onder water? Het is mogelijk!
Zwembadcamera.nl biedt diverse mogelijkheden om de veiligheid in
uw zwembad te verhogen. In deze folder leest u daar alles over.

“Zwembadcamera.nl draagt
bij aan de verhoging van de
veiligheid in uw zwembad!“

Waarom Zwembadcamera.nl?
• Goed toezicht in zwembaden is essentieel.
• De speciale onderwater camera’s worden op diverse strategische
plaatsen in het zwembad geplaatst.
• De beelden van de camera’s worden getoond op monitoren. Deze
monitoren kunnen op elke gewenste plaats gemonteerd worden.
• De compacte onderwatercamera geeft direct heldere beelden
weer van de moeilijk te observeren plaatsen in het zwembad.
• De toepassingen en installatiemogelijkheden zijn nagenoeg
onbeperkt!
• Met behulp van onze speciale onderwaterboor kan uw zwembad
tijdens de installatie gewoon open blijven voor publiek!

De camera

Weergave

Onze speciaal ontwikkelde zwembadcamera’s zijn voorzien van een
waterdichte RVS behuizing met een diameter van 55 mm. De camera’s zijn leverbaar met lenzen van diverse openingshoeken. Hierdoor kunnen wij voor elke toepassing de juiste zwembadcamera
aanbieden. Tevens hebben wij voor buitenbaden een zwembadcamera ontwikkeld die geschikt is voor snelle daglichtveranderingen.

De beelden van de camera’s kunnen op de door u gewenste plaats
worden weergegeven op een monitor, tablet en zelfs op uw mobiele
telefoon. De monitoren en tablets, geleverd door Zwembadcamera.nl, worden speciaal geprepareerd voor het klimaat van het
betreffende zwembad. De toepassingen en installatiemogelijkheden
zijn nagenoeg onbeperkt!

Installatie

Er zijn tal van mogelijkheden voor de weergave van de beelden.
• Wisselende beelden op 1 monitor
• Multiplexer (meerdere beelden) op 1 monitor
• Multiplexer (meerder beelden) op meerdere monitoren
• HD recorder op 1 monitor
• HD recorder op meerdere monitoren
• Opname of weergave d.m.v. computersysteem gekoppeld aan
uw netwerk
• Weergave via telefoon
• Weergave via tablet

De camera’s worden op diverse strategische plekken in het bassin
geplaatst. Voor bestaande zwembaden hebben wij een speciaal boorsysteem ontwikkeld, waarmee de camera’s onder water geplaatst
kunnen worden. Hierdoor hoeft het bassin tijdens de installatiewerkzaamheden niet te worden leeggepompt. Het zwembad kan tijdens
de installatie, in de meeste gevallen, gewoon toegankelijk blijven voor
het publiek. Er wordt een gat geboord in een tegel van het zwembad.
Daarna wordt de camera geplaatst in een kunststof behuizing. Deze
heeft een diameter van slechts 82 mm. Door deze behuizing is het
mogelijk de bolvormige camera in elke gewenste positie te plaatsen.
Voor de afwerking van de camerabehuizing heeft u de keuze uit
diverse soorten afwerkringen. Dit zorgt ervoor dat de camera naadloos aansluit op de wand van het zwembad)

Drenkelingen detectiesysteem
Benieuwd hoe het boren in zijn werk gaat?
Neem een kijkje op www.zwembadcamera.nl
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U kiest toch ook voor de veiligheid van uw zwembad met zwembadcamera.nl?

Zwembadcamera.nl biedt tevens de mogelijkheid om het camerasysteem uit te breiden met een drenkelingen detectiesysteem. Het
systeem slaat alarm wanneer een bewegingloos object op de
bodem wordt gedetecteerd.
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