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1 INLEIDING 

De wearables laten toe om de verspreiding van het Covid-19 virus tegen te gaan in bedrijven en op 
evenementen. Werknemers beschermd door algemene preventie (met social distancing reminders) en 
door gepaste actie bij een mogelijke besmetting (door contact tracing). De werkgever zorgt zo dat het 
bedrijf aan preventievoorschriften kan voldoen. 

 

2 BESCHRIJVING BEDRIJF 

RTLOC voorziet sedert jaren ultra-wideband (UWB) oplossingen als “technology provider”, met 
personalisering naar de wensen van de (B2B) klant. Dit in verschillende settings in industrie, en 
voornamelijk sport (Olympische spelen, Diamond League). 

De reeds bestaande “smart meshing” implementatie, oorspronkelijk ontwikkeld voor toepassingen in 
de sport, kon voor social distancing worden aangewend. De voornaamste challenge was de hardware. 
Bij RTLS projecten moeten de tags geen signaal (LED, buzzer, vibratie) kunnen geven en daarom 
was nieuwe hardware vereist. 

 

3 LOGO BEDRIJF 

 

 

4 BESCHRIJVING OPLOSSING COVID-19 

De wearables (“tags”) detecteren welke andere wearables in de buurt zijn. Ze vormen een “smart mesh”  
dat efficiënt communiceert, door time-of-flight (ToF) two-way ranging (TWR) tussen elk paar tags. Bij 
het overschrijden van social distancing grenzen wordt een waarschuwingssignaal uitgezonden. Dit kan 
een LED, een buzzergeluid of een vibratie zijn. (afhankelijk van het apparaat en de wensen van de 
klant) 
 
Er is geen verdere infrastructuur nodig voor de basisfunctionaliteit. Om eenvoudig data uit te lezen voor 
verdere verwerking tot inzichten op het platform, kan men 1 of enkele gateways installeren. Deze 
verzamelen en exporteren data wanneer tags passeren. 
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4.1 De tags 

Ze kunnen gedragen worden met een nekkoord, aan een helm, aan een gesp, in kleding of aan de pols. 
We raden aan om ze vooraan te dragen, om relevante afstanden te berekenen (de polsen kunnen ver 
verwijderd zijn met lichaamsdelen ertussen, terwijl de gezichten dicht bij elkaar zijn). 
 
Belangrijk om weten is dat er op de tags geen exacte posities berekend worden, enkel afstanden. De 
positie van de dragers wordt dus niet “getracked”. Ook is het systeem standaard anoniem. De apparaten 
verzamelen geen persoonlijke gegevens. 

4.2 Meer dan social distancing 

De oplossing kan in functionaliteit uitgebreid worden om onder meer ook safety, authenticatie en 
positionering (RTLS) toe te laten. Zo is het g 

 

5 TECHNISCHE SPECIFICATIES 

Dit is een beknopte technische specificatie, contacteer ons voor meer details 

Technologie: 

 Tot 5cm precisie 

 Lage gevoeligheid aan interferentie 

Devices: 

 Opgeslagen social distancing data 

 LED / buzzer / vibratie signaal 

 IP67 casing 

 Rechargeable battery 

 ... 

Platform: 

 Data insights: aantal contacts, etc. 

 Anoniem of gepersonaliseerd 

 Contact tracing (indien gepersonaliseerd) 

 

6 T&C’S 

 Minimale bestelgrootte (MOQ) van 40 stuks (demo kan in beperktere grootte) 
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7 PRIJSZETTING 

 Verschillende types devices. Prijs 120 naar 80 EUR, afhankelijk van device type en grootte van 

bestelling. 

 Prijs voor het platform (indien vereist), TBD 

 

Open voor samenwerkingen. 

 

8 COMMERCIËLE BESCHIKBAARHEID 

Beschikbaarheid/timeline: 

 Zumie V1 devices vanaf begin augustus 
 Zumie V2 devices vanaf begin september 
 Volledig systeem met wrist wearables nu reeds commercieel beschikbaar 

9 CONTACT INFORMATIE 
Bedrijf:RTLOC 

 Officiële naam : Callitrix 
 Rechtsvorm : NV 
 BTW Nr : 0444.226.247 
 Website : https://rtloc.com  
 Link(s) product : https://rtloc.com/adhoc , https://getzumie.com  

 

Contactpersoon: 

 Naam + voornaam : Marynissen Wim 
 Email   : wim@rtloc.com  
 Telefoon / GSM nr : +32476022677 

 

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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