Zonesafe P2P Social Distancing VibraTag
De ZoneSafe P2P Social Distancing Tag is een duel frequentie, laag
vermogen draadloos apparaat, gebouwd voor de industriële en
bouwomgeving, maar zeer goed in andere omgevingen toepasbaar.
Wanneer de tag door personeel wordt gedragen, detecteert elke tag
wanneer mensen de richtlijnen voor sociale afstand niet nakomen (meestal
ingesteld op 1,5 meter tussen mensen, maar kunnen vooraf worden
ingesteld). De P2P VibraTag waarschuwt de drager automatisch als de
afstand te klein wordt door middel van trillingswaarschuwing, elke keer dat
hij een andere P2P VibraTag detecteert.
Gebaseerd op ZoneSafe's gevestigde VibraTag, is de ZoneSafe P2P VibraTag
volledig contactloos oplaadbaar. De tag is ontworpen om een volledige
werkploeg van 8 uur tussen oplaadbeurten mee te gaan (voor langere
diensten kan een korte oplaadbeurt nodig zijn, afhankelijk van het gebruik). *
De batterijstatus wordt op de tag aangegeven via een LED-indicatielampje
aan de voorkant van de label.
De tag geeft de drager feedback door korte trillingen van een interne
vibratiemotor. De vibratiemotor werkt op 6G en zorgt ervoor dat hij door
alle werkkleding, PBM of kleding wordt gevoeld. De P2P VibraTag kan
worden ingesteld om andere tags te detecteren op triggerpunten van 1 m,
1,5 m, 2 m en 2,5 m.

Bovenaanzicht - Batterij-LED
Indicatielampje

Elke ZoneSafe P2P VibraTag is hermetisch afgesloten om de beste
langdurige bescherming te bieden tegen binnendringend water en stof en
heeft een beschermingsgraad van IP67.

Achteraanzicht - De clip op de
achterkant van de tag wordt gebruikt
bevestig de tag aan een riem,
PBM of kleding.

Dankzij de batterij met hoge capaciteit kan ZoneSafe P2P VibraTags
duizenden keren worden opgeladen en is binnen 2 uur volledig draadloos
opgeladen met behulp van een Qi-compatibele oplader.
De ZoneSafe P2P VibraTag heeft een geïntegreerde riemclip voor een
veilige bevestiging aan de riem van een drager, werkkleding of persoonlijke
beschermingsmiddelen.
* De exacte batterijduur is afhankelijk van het gebruik; schattingen zijn
gebaseerd op 90 seconden activering per dag.

Kenmerken

Specificaties

Voordelen

Robust:

ZoneSafe P2P VibraTags zijn hermetisch afgesloten ter
bescherming op lange termijn van de hardware. Het
polymeerbehuizing zorgt voor uitgebreide duurzaamheid.

Integreren met
PBM’s:

P2P VibraTags kunnen aan een riem of veiligheidshelm worden
vastgeklemd of worden gedragen op PBM, kleding of gewoon in
een broekzak.

Oplaadbaar:

Accu Gebruiksduur volledige dienst (8 uur) met snel opladen
indien nodig. Volledige oplaadtijd 1,5 - 2 uur.

Eenvoudig te
gebruiken:

Eenvoudige aan / uit-schakelaar. De P2P VibraTag automaat trilt
wanneer de sociale afstandszone niet wordt nageleefd

Afmetingen:
Materiaal:
Gewicht:
Bescherming:
Temperatuur:
Val Test:
Technologie:
Antenne:

85 x 53 x 35 mm
Polymeer
110g met clip
IP67
-10 ° C tot 55 ° C
1m vallen op beton
Low Power Duel Band Radio
Quad Antenna Array

