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1 INLEIDING 

Deze samenvatting bevat de nodige informatie om kennis te maken met de aangeboden oplossing om 
de Social Distancing maatregel tegen de verspreiding van het Covid-19 virus te bewaken. 

 

2 BESCHRIJVING BEDRIJF 

Safety Distance is een productlijn van Crescent. 
De veiligheid van uw mensen is onze prioriteit. 

Een veilige, functionele werkplek zijn prioritair voor alle bedrijven. 

Social Distance en veilig kunnen werken zijn vandaag, belangrijker dan ooit. 

Met onze betaalbare en gebruiksvriendelijke Tech Safety Solutions dragen we bij tot de herstart van 
de economie en richten we ons op het helpen van bedrijven bij het overwinnen van hun uitdagingen 
om hun mensen te allen tijde veilig te houden. 

Ons nieuwe technologiemerk Safety Distance is gecreëerd om bedrijven te helpen hun werknemers te 
beschermen, door hen eraan te herinneren de veiligheidsafstand van 1,5 m te bewaren. 

Wij bieden een reeks veiligheidsoplossingen die zijn afgestemd op de behoeften van de 
eindgebruikers. Met een productgamma van object tags, badges tot wearables; de integratie van 
verschillende technologieën BLE / UWB en de mogelijkheid tot proximity-registratie via een specifieke 
toepassing; hebben we de juiste oplossing voor elke situatie. 

Om een veilige afstand te bewaren en de veiligheid van de werknemers te garanderen, zorgen onze 
technologieën voor een constante onderlinge verbinding en waarschuwen ze de gebruikers wanneer 
ze zich in de nabijheid van een andere gebruiker bevinden; en kunnen ze gebruikers in gevaarlijke 
zones of in de buurt van gevaarlijke apparatuur waarschuwen. 

STAND ALONE vs CENTRALISED  
 
De aangeleverde test-kit versies waren van onze stand-alone reeks, waar dus geen grote netwerken 
en/of pre-investeringen voor nodig zijn.  
 
Desalniettemin bieden wij ook de gecentraliseerde variant met centraal IoT platform aan, deze kan 
alle informatie in real-time vast leggen indien verreist. Dit platform kan (geanonimiseerde) gegevens 
en rapporten leveren voor evaluatie en het traceren van contacten. 

Onze producten zijn reeds getest, gevalideerd en geselecteerd door de industriële leiders zoals 
Bringme, ArcelorMittal (België) en GetWireless (VS), de hoofddistributeur van Option voor Noord-
Amerika, met een uitgebreid resellernetwerk en een groot aantal partners, waaronder Noord-
Amerikaanse netwerkoperatoren zoals Verizon; OEM's en VAR-integratoren zoals Source Inc. 

Wilt u meer weten over onze slimme veiligheidsoplossingen? Neem contact op: 

sales@safetydistance.be 
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3 LOGO BEDRIJF 

 

 

4 BESCHRIJVING OPLOSSING COVID-19 

We hebben een breed scala aan smart tags gecreëerd, geschikt voor verschillende werk omgevingen 
en sectoren. Omdat elke wearable, een unieke UWB afstandsmeter heeft, kunnen ze tot 10cm 
nauwkering overige tags herkennen/zien en hierop reageren met een feedback signaal: 

Trilling, Licht en/of Geluid , configureerbaar via over-air updates. 

Zo helpen ze om een veilige afstand te bewaren tussen collega's, partners en klanten.  

We presenteren een reeks verschillende tags, elk geschikt voor specifieke werklijnen.  
De wearables zorgen voor onderlinge communicatie in 2 richtingen en staan volledig op zichzelf. 
Ontdek onze collectie en bescherm uw medewerkers en bezoekers op de meest effectieve manier: 
door hen rechtstreeks te informeren via de Safety Distance-tags. 

 



Social Distancing Alarms – beschrijving wearables 5 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 Social Distancing Alarms – beschrijving wearables 
 

 

 



Social Distancing Alarms – beschrijving wearables 7 
  

5 TECHNISCHE SPECIFICATIES 
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6 T&C’S 

 

Alle producten zijn productie klaar en exclusief verkrijgbaar in Europe door de Crescent Groep. 
Door onze eigen testing facilities bij Option (Leuven), kunnen wij garanderen dat alles veilig is en 
binnen de wettelijke elektrische en stralingsnorm valt. 
 
Keuring: Onze producten worden CE gekeurd afgeleverd. 

 
Garantie: We geven 1 jaar wettelijke garantie, met carry-in support. 

 
Optionele SLA service modellen kunnen worden afgenomen bij integratie of custom projecten(anti-
collision, real-time tracking, asset tracking, monitoring) etc…. 
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7 PRIJSZETTING 

 

 

8 COMMERCIËLE BESCHIKBAARHEID 

Onze meest populaire producten: Badge / Object Tag zijn beide in stock en direct leverbaar. 
 
Overige types, custom versies en zeer grote volumes(1000+) zijn afhankelijk van de gevraagde eisen, 
gemiddeld binnen de 6 weken geleverd. 
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9 CONTACT INFORMATIE 
Bedrijf: 

• Officiële naam : CRESCENT VENTURES 
• Rechtsvorm : NV 

BTW Nr : BE 0810.833.490 

• Website : www.safetydistance.be 
• Link(s) product : https://safetydistance.be/ 

 

 

Contactpersoon: 

• Naam + voornaam : Nys Vincent - vince@crescent-integrations.com 
• Email   : sales@safetydistance.be – sales@crescent-integrations.com  
• Telefoon / GSM nr : 0488894140 

 
 
 

10 ECHTHEID VAN GEGEVENS 

 
Wij verklaren hierbij deze gegevens zo correct en volledig mogelijk aan VIL door te geven zodat deze 
1 op 1 kunnen gebruikt worden als bijlage aan het Testrapport van de Social Distancing Alarms Test. 

 

Datum:  15 / 06  /  2020 
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