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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. 

 
De Goossaert SDT (Social Distancing Tool), werd ontwikkeld vanuit een bestaande oplossing voor het 
voorkomen van aanrijdingen tussen heftrucks & personen op de werkvloer. 
De uiterst compacte en lichte armbandjes werken op basis van UWB technologie en communiceren 
rechtstreeks met elkaar (peer-2-peer) dus zonder extra benodigde hardware.  Wanneer de ingestelde 
veiligheidsafstand overschreden wordt dan beginnen de betrokken units te vibreren. Zowel de 
veiligheidsafstand als het aantal vibraties en de frequentie zijn instelbaar.  De units kunnen eenvoudig 
opgeladen worden via de bijgeleverde USB kabel.  Naast de huidige witte versie verwachten we 
binnenkort ook een zwarte versie met silicone armband.  Deze zomer zal er ook een Atex II versie 
voorgesteld worden. 

 

2 BESCHRIJVING BEDRIJF 

Goossaert Label & Sign Solutions is een gevestigde waarde op de markt en is reeds 80 jaar actief op 
het gebied van het veiliger en efficiënter maken van werkplekken door middel van visuele 
oplossingen. 
Op basis van de vraag van de klant in combinatie met hun expertise gaat Goossaert steeds op zoek 
naar een kwalitatieve oplossing die het best aansluit bij de activiteiten van de klant. 
Dankzij het ruim gamma en eigen productie kan Goossaert flexibel inspelen op de vraag. 
Het uitgebreid professioneel netwerk zorgt ervoor dat Goossaert elk type opdracht aankan.  De focus 
ligt op advies, productie, plaatsing en training. 
Vanuit een centrale en coördinerende rol wil Goossaert daarnaast ook alle overige meer 
gespecialiseerde kennis inzetten voor uw bedrijf en je ontzorgen op gebied van veiligheid & efficiëntie. 
Hiervoor doet Goossaert indien nodig een beroep op een ruim team van specialisten en partners. 
 
Kern competenties: 
 

 Safety Solutions 

 Traffic Solutions 

 Visual Management 

 In- & Outdoor wayfinding 

 Label & sign printers 

 Industrial identification 

 Warehouse identification 

 Cable & wire identification 

 Product identification 

 
Specifiek voor Covid-19 kan Goossaert een totaal gamma preventiemaatregelen aanbieden van 
materiaal voor belijning, afbakening, signalisatie en het informeren van medewerkers en bezoekers tot 
digitale oplossingen zoals de Social Distancing Tool en het Fever Detection System. 
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3 LOGO BEDRIJF 

 

 

4 BESCHRIJVING OPLOSSING COVID-19 

De SDT armband (AWL-07) werkt op basis van UWB technologie, waardoor met hoge precisie de 
afstand kan gemeten worden.   
 

 

 

 
In het geval van "social distancing", fungeert de SDT afwisselend als zender en ontvanger.  
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De communicatie is gebaseerd op het CSMA principe en UWB radio technologie. De units 
communiceren rechtstreeks met elkaar (De meting gebeurt op basis van de TWR (Two Way Ranging) 
methode). De volgorde van de communicatie is at random, dus de interactie tijd kan verschillen. Elke 
SDT kent zijn afstand t.o.v. andere units (precisie variabel steeds < 0,3 m) en wanneer deze lager is 
dan de ingestelde afstand (elke tag kan zijn eigen ingestelde minimum afstand hebben), vibreert de 
SDT. Deze waarschuwing zal een aantal keer herhaald worden afhankelijk van het aantal SDT's in de 
gevarenzone. De unit slaat in zijn geheugen de laatste 1000 feiten op waarbij andere units zijn veilige 
zone niet gerespecteerd hebben. Deze data kan optioneel automatisch en draadloos gedownload 
worden met behulp van een reader (AWR-01W). Het geheugen van de SDT wordt gedeletet wanneer 
de tag opnieuw opgestart wordt (na connectie met laadkabel of volledig ontlading van de batterij). 
 
De SDT wordt op de pols gedragen zoals een horloge.  Dit heeft als belangrijk voordeel t.o.v. units die 
aan een lanyard gedragen worden dat er geen loshangende items zijn waardoor het risico verkleint 
om gegrepen te worden door draaiende machines in een productieomgeving. 
 
Na corona kan de SDT unit terug geherprogrammeerd worden, zodat het toestel gebruikt kan worden 
binnen onze anti-aanrijding oplossing.  Dit maakt dat deze investering na de pandemie niet verloren is 
en verder kan gebruikt worden voor de actieve bescherming van uw werknemers op de werkvloer. 

 
De verpakking bevat: 
 
 
- 1 x SDT Unit 
- 1 x Armband  
- 1 x Laadkabel (Micro USB serial)     
- Handleiding 
 

Versies: 

 
SDT Basic:  Witte versie met nylon armband (Momenteel beschikbaar) 
 
 
 
 
 
 
SDT Black: Zwarte versie met siliconen armband (verwacht half augustus) 

SDT Atex II:  Zwarte versie Atex II gecertificeerd (verwacht aug – sept) 

SDT Atex 0: In ontwikkeling  

Illustratie  
(niet definitief) 
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5 TECHNISCHE SPECIFICATIES 

● Hoog vermogen, werkbereik tot 100 m 
 
● Hoge precisie  
 
● -21dBm/MHz 
 
● Geïntegreerde keramische antenne 
 
● Cortex M4 MCU 
 
● Li-batterij met hoge capaciteit 
 
● IP 64 
 
● Vibratie/trilling bij gevaar 
 
● Standaard 802.15.4a 
 
● Laadspanning DC 5V – 0,5A 
 
● Laadkabel Micro USB 
 
● Stand-by verbruik: < 1 W 
 
● Batterij: 600mAh Lithium batterij 
 
● Batterijduur: afhankelijk van aantal waarschuwingen (+/- 12u) 
 
● Laadtijd: 2 uur 
 
● Werkmodus: TDoA / TWR 
 
● Afmeting: 42 x 41 x 20 
 
● Gewicht: 26,4 g 
 
● RoHs compatibel 
 
● Werkbereik: 3,25 GHz tot 6,75 GHz 
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6 T&C’S 

- We nemen aan dat alle personen die de SDT dragen of gebruiken op de hoogte zijn van de 

social distancing regels en andere preventiemaatregelen die van kracht zijn binnen het bedrijf. 

De Social Distancing Tool heeft als doel mensen te waarschuwen wanneer ze de veilige 

afstand niet respecteren. De SDT is een waarschuwingsmiddel dat kan bijdragen om 

besmettingen te voorkomen, maar de kans op besmettingen nooit 100 % kan uitsluiten. 

 

- Reiniging:   

Gebruik enkel goedgekeurde en geteste producten en volg strikt de richtlijnen van de 

fabrikant.  Foutief gebruik kan aanleiding geven tot beschadiging van het toestel.   

Gebruik geen chemicaliën die corrosie, veroudering of beschadiging van plastic kunnen 

veroorzaken. 

Let er op dat bij het reinigen geen vloeistoffen in het toestel lopen.  Gebruik bij voorkeur 

desinfectie doekjes om de units te reinigen en te desinfecteren. 

Reinig / ontsmet het toestel wanneer het doorgegeven wordt aan een andere gebruiker om 

overdracht van besmettingen te voorkomen.  Bij voorkeur heeft elke gebruiker zijn eigen unit. 

 

- Controle: 

Controleer na elke gebruik de goede werking en goede staat van het toestel en stel 

beschadigde of defecte units onmiddellijk buiten dienst. 

 

- Garantie:  

1 jaar fabrieksgarantie op de werking van de unit zelf.  Slijtage van de armband, 

beschadigingen door ongeoorloofd gebruik,  vallen of impact zijn niet gedekt door deze 

garantie. 

 
 

7 PRIJSZETTING 

Aanbevolen verkoopprijs: € 75/unit *  (* Basis versie: prijs versie met zwarte behuizing & Atex nog niet gekend)  
Kortingen: Afhankelijk van volume 
 
Opties:  infrastructuur & app voor data verzameling   
  (prijs afhankelijk van situatie op de site & benodigde hardware) 
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8 COMMERCIËLE BESCHIKBAARHEID 

De huidige versie van de SDT is op de markt en is leverbaar, afhankelijk van het aantal units, binnen 
de 2 weken. Grotere aantallen zijn binnen de maand leverbaar. 
Momenteel wordt ook aan een 2de  en 3de versie gewerkt waarvan de laatste ook ATEX II 
gecertificeerd zal zijn.  Deze nieuwe versies worden nog deze zomer verwacht. 
 

9 CONTACT INFORMATIE 
 

Bedrijf: 

 Officiële naam :  Goossaert 
 Rechtsvorm :  bvba 
 BTW Nr :  BE 0479.167.231 
 Website :  www.goossaert.be 
 Link(s) product :  https://www.goossaert.be/armband-social-distance-tool.html 

 

Contactpersoon: 

 Naam + voornaam :  Wim Soetaert 
 Email   :  marketing@goossaert.be 
 Telefoon / GSM nr :  +32 9 228 21 01 

 

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:  2 /7 /2020   
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