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1 INLEIDING 

51% van alle COVID-19 besmettingen gebeuren op het werk. Het is dus zeer belangrijk dat uw 
werknemers maximaal beschermd worden. Een besmetting kan een grote impact hebben op de 
continuïteit van uw bedrijf. 

Lopos SafeDistance gebruikt de beste technologie voor afstandsbepaling, ultra-wideband (UWB). 
Deze laat toe om tot op centimeter nivea de afstand te bepalen. Hierdoor gaat het alarm enkel af 
wanneer de social distancing niet gerespecteerd wordt, valse alarmen zijn niet mogelijk. 

Er worden geen gegevens bewaard of verstuurd. Dit zorgt ervoor dat SafeDistance geen impact heeft 
op de privacy van uw werknemers. Hierdoor kan deze oplossing snel ingevoerd worden in uw bedrijf. 

De Lopos SafeDistance oplossing is het meest accurate, betrouwbare, energie efficiënte en 
configureerbare device in de markt, CE gecertifiëerd. 

 

 

2 BESCHRIJVING BEDRIJF 

Lopos biedt nauwkeurige lokalisatie en afstandsbepalingtechnologie aan. Lopos werd opgericht in 
2019 als een spin-off van imec en de Universiteit Gent. De oprichters hebben jarenlange ervaring met 
het gebruik van ultrabreedband (UWB) als technologie voor accurate en energie-efficiënte 
afstandsbepaling en hebben hun kennis maximaal ingezet om op korte tijd SafeDistance op grote 
schaal in de markt te zetten. 

Reeds in Februari 2019 bij de aanvang van de Corona crisis heeft 
Lopos volop ingezet op een hulpmiddel voor social distancing. De 
Lopos afstandsbepalingtechnologie is uitermate geschikt om 
nauwkeurig de afstanden tussen werknemers te meten en indien 
nodig, een alarm te activeren. Lopos gebruikt nauwkeurige UWB 
technologie en zette hun jarenlange ervaring in energie beheer in 
om het stroomverbruik zo laag mogelijk te houden. Hierdoor kan de 
wearable meerdere dagen functioneren zonder op te laden. Via ene 
mobiele applicatie kan het toestel volledig worden ingesteld naar de 
wensen van de klant. Zo kan de afstand die standaard op 1.5 meter 
is ingesteld worden aangepast en tevens de verschillende alarmen 
(audio, vibratie, led). 
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3 LOGO BEDRIJF 

 

 

4 BESCHRIJVING OPLOSSING COVID-19 

De Lopos SafeDistance wearables meten continu de afstand tot andere wearables in de buurt. 
Eenmaal de afstand tussen 2 wearables kleiner wordt dan een geconfigureerde veilige afstand, wordt 
het alarm op de wearables geactiveerd. Dit alarm is te horen (bieper), te voelen (trilling) en te zien 
(led).  

Er worden geen gegevens bewaard of 
verstuurd. Dit zorgt ervoor dat SafeDistance 
geen impact heeft op de privacy van uw 
werknemers. Hierdoor kan deze oplossing snel 
ingevoerd worden in uw bedrijf. 

Lopos SafeDistance gebruikt de beste 
technologie voor afstandsbepaling, ultra-
wideband (UWB). Deze laat toe om tot op 
centimeter nivea de afstand te bepalen. 
Hierdoor gaat het alarm enkel af wanneer de 
social distancing niet gerespecteerd wordt, 
valse alarmen zijn niet mogelijk. 
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Lopos zet in op configureerbaarheid. Via een Android app kunnen 
volgende instellingen van het SafeDistance apparaat aangepast worden:  

 Alarm afstand (standaard: 1.5m). Indien de richtlijnen rond social 

distancing veranderen, kan dit direct aangepast worden.  

 Type alarm: vibratie, geluid, licht (standaard allemaal actief) 

 Meerdere alarmen: bijvoorbeeld een alarm op 2m afstand met 

enkel trilling, en een auditief alarm op 1.5m. 

 Standaard kunnen eindgebruikers SafeDistance niet uitschakelen 

(enkel via lader) om misbruik te voorkomen. Indien gewenst kan 

uitschakelen via de knop toegelaten worden na herconfiguratie 

met de app. 

 Gevoeligheid van het alarm: Standaard meet SafeDistance iedere seconde de afstand tussen 

de apparaten. Deze frequentie kan ook aangepast worden. Bijvoorbeeld enkel een lichtsignaal 

indien korte tijd te dicht is, en een geluidsignaal wanneer iemand 10s te dicht is. 

 Draadloze software update: Het is mogelijk om de software op het SafeDistance apparat te 

updaten via de app. Dit is handig om nieuwe functionaliteiten toe te voegen in de toekomst.  

 

 

5 TECHNISCHE SPECIFICATIES 

Alarm afstand 1.5m (configureerbar) 

Type alarm Auditief, Vibratiie, Led 

Meerdere alarmen Optioneel, op verschillende afstanden 

Afstandsbepaling interval 1.5s (configureerbaar) 

Alarm volume +85dBA 

Afstandsbepalingtechnologie Ultra-Wideband (UWB) 

Afstandsbepaling nauwkeurigheid <15cm 

Personalisatie Mogelijkheid om persoonlijk label toe te voegen 

Configuratie methode Android app (Bluetooth) 

Afmetingen 9.5x4.8x1.8 cm 

Gewicht 57g 

Batterij type Lithium Polymer 

Batterijduur 2 - 5 dagen (afhankelijk van aantal alarmen) 

Batterij laadtijd 3 uur 

Laadstroom 500mA 
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Certificatie CE, RoHS 

 

 

 

6 T&C’S 

Zie bijgevoegde PDF. 

 

7 PRIJSZETTING 

Prijzen zijn afhankelijk van volume. U kunt sales@lopos.be mailen om een persoonlijke offerte te 
ontvangen. 

 

8 COMMERCIËLE BESCHIKBAARHEID 

Lopos SafeDistance is reeds commercieel beschikbaar sinds eind mei. Enkele klanten die vandaag 
actief SafeDistance gebruiken: Analog Devices (Ierland en VS), GSK, AkzoNobel, Hubo, Toyota, 
Carrefour, ... 

Bestellingen van minder dan 1000 stuks kunnen uitgestuurd worden met een levertijd van 1 week. 
Grotere bestellingen worden in overleg gepland. 

9 CONTACT INFORMATIE 

Bedrijf: 

 Officiële naam : Lopos 
 Rechtsvorm : BV 
 BTW Nr : BE0735693728 
 Website : https://www.lopos.be/ 
 Link(s) product : / 

 

Contactpersoon: 

 Naam + voornaam : Jen Rossey 
 Email   : info@lopos.be 
 Telefoon / GSM nr : 09 396 60 11 
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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:  02/07/2020  
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