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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. 

 
Rombit ontwikkelt al 3 jaar industriële wearables voor veiligheid en optimalisatie op de werkvloer.  
 
Eén van de technologieën die het gebruikt is UWB. Deze radiotechnologie laat toe om zeer nauwkeurig afstanden 
te meten. Goed om aanrijdingen te vermijden tussen een werknemer en een heftruck bijvoorbeeld, maar zeker ook 
om afstand te bewaken om besmetting op te werkvloer te voorkomen. 

Rombit is vandaag wereldwijd leider voor social distancing en contact tracing op de werkvloer. Twee versies van de 
Romware wearable (ONE en RADIUS) zorgen ervoor dat we aan elke marktvraag kunnen voldoen. 

 
 
2 BESCHRIJVING BEDRIJF 

De wereld rondom ons is in korte tijd grondig veranderd, wat de weerbaarheid van uw bedrijf relevanter dan ooit 
maakt. Rombit helpt bedrijven hun veerkracht te behouden met unieke digitale oplossingen voor een veilige, 
efficiënte en wendbare werkomgeving. Of u nu geconfronteerd wordt met last-minute veranderingen in de 
logistieke planning, een calamiteit op site of een pandemie: Rombit biedt u de tools die u nodig heeft om uw 
operaties optimaal draaiend te houden. 
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3 LOGO BEDRIJF 

 

 

4 BESCHRIJVING OPLOSSING COVID-19 

Romware ONE™ en Romware Radius™ zijn twee wearables die werden ontworpen voor de hoge eisen die 
industriële gebruikers stellen: betrouwbaarheid, gebruiksvriendelijkheid en eenvoudige, schaalbare uitrol en 
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beheer. In combinatie met het Romware Cloud Platform kan de functionaliteit op elk moment worden uitgebreid 
met een aantal unieke veiligheidsoplossingen bovenop Social Distancing en Contact Tracing. Dit maakt Romware 
een toekomstbestendige investering die groeit met uw bedrijf, ook als straks COVID-19 achter ons ligt. 

Romware ONE™ is het meest complete product binnen de Romware lijn, met tal van uitbreidingsmogelijkheden 
bovenop Social Distancing en Contact Tracing. Zo kan het systeem eenvoudig worden uitgebreid met lokalisatie van 
werknemers bij calamiteiten, SOS en man-down detectie. 

Romware Radius™ is de beste oplossing wanneer de betrouwbaarheid van UWB ranging gewenst is, aan een prijs 
die toch kan concurreren met producten op basis van BLE. 

Beide toestellen kunnen uitgebreid worden met collision warning van bijvoorbeeld interne voertuigen op site, en 
access control. 

Alle Romware oplossingen zijn ontworpen met privacy als fundament. Romware is onafhankelijk geaudit en 
rapporteerde aan de Belgische gegevensbeschermingsautoriteit. 

 

 

 

 

5 TECHNISCHE SPECIFICATIES 

Draadloze technologie: NFC, GNSS/GPS, 

UWB: kanaal 5 (standaard), Channel 2 (enkel met licentie) 

Model RW01-E1: LTE-M or NB-2 / Bands 3, 20 

Model RW01-U1: LTE-M or NB-2 / Bands 2, 4, 12 

Sensors: acceleratie, gyro, kompas, polsdetectie 

Indicators: Multicolor LED ring, vibratie-feedback 

Batterij: Lithium Polymer (ingebouwd), 550 mAh, autonomie 10-20u 

Voeding: 5V, 1A max. via magnetische USB connector 

Polsband materiaal: High-purity food-safe siliconen, desinfecteerbaar 

Polsband veiligheidsontgrendeling: 50 N 

Afmetingen en gewicht: 

Toestel: 57 mm x 44 mm x 13.9 mm, 28g 

Polsband: 65 mm x 46 mm x 85 mm, 25g 

IP67 water- en stofdicht 

Gebruikscondities: 

Gebruik: -20°C to 55°C, 0 % to 98 % RLV 

Opslag: -20°C to 60°C, 0 % to 98 % RLV 
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6 T&C’S 

(zie bijlage) 

 

7 PRIJSZETTING 

Romware ONE™ 

● Hardware: basisprijs € 144 (korting naargelang volume) 
● Software licentie: € 40 - 90 / device per jaar (naargelang geactiveerde functionaliteit) 
● LTEm sim abonnement 
● Beschikbare opties: Contact Tracing, Lone Worker Support, Dashboard analytics 

Romware RADIUS™ 

● Hardware: basisprijs € 99 (korting naargelang volume) 

 

8 COMMERCIËLE BESCHIKBAARHEID 

 
Beschikbaarheid: 

● Romware ONE™: direct beschikbaar, zeer grote orders (5000+ st) op bestelling. 
● Romware Radius™: levering September, zeer grote orders (5000+ st) op bestelling. 

 
 

9 CONTACT INFORMATIE 

Bedrijf: 

● Officiële naam : Rombit NV 
● Rechtsvorm : NV 
● BTW Nr : 0846.801.288 
● Website : www.rombit.be 
● Link(s) product : www.romware.com 

 

Contactpersoon: 

● Naam + voornaam : Bart Van Delm  
● Email   : bart.vandelm@rombit.be 
● Telefoon / GSM nr : 03/369.75.00 
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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:  03/07/2020   
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