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P2P Social Distancing Solution
Creëer veiligere werkplekken met ZoneSafe Person to Person Social Distancing
Laat uw bedrijf weer volop draaien en zorg voor veilige afstanden tussen werknemers die in elkaars invloedsfeer komen te
werken.
In een tijd waarin de gezondheid en veiligheid van werknemers nog nooit zo belangrijk zijn geweest, helpt de ZoneSafe P2P
Vibra Tag om een veilige zone van 1,5 meter tussen werknemers te behouden. De P2P Vibra Tag trilt wanneer een andere
tag zich binnen 1,5 meter bevindt.
ZoneSafe P2P Vibra Tag is een apparaat die er voor kan zorgen dat de medewerkers zich bewust worden van de afstand
tot elkaar, en de RIVM richtlijn van 1,5 meter respecteren. De P2P Vibra Tag voorkomt dat mensen onbewust toch dichter
bij elkaar komen dan de gestelde veilige richtlijn afstand. Dit is van belang om de verspreiding van het Covid19 virus in te
voorkomen en werknemers gezond te houden.
ZoneSafe Vibra Tags kunnen worden gebruikt als toegangscontrole. Met gebruik van deze optie kan het aantal medewerkers
werkzaam binnen een bepaalde locatie worden beheerst.
ZoneSafe gebruikt al meer dan 25 jaar Active RFID-technologie om mensen, voertuigen en activa te detecteren.

Systeem Overzicht
ZoneSafe P2P VibraTags zijn met name bedoeld voor medewerkers
die met elkaar moeten samenwerken, en zo de veilige afstand van 1,5
meter te bewaken.

ZoneSafe P2P VibraTags zijn
volledig oplaadbaar en gebruiken
draadloze oplaadtechnologie.
Een volledig opgeladen apparaat
gaat 12 uur mee en het opladen
duurt maximaal 1,5 uur.

1.5 m

Voorzijde van de
P2P Vibra Tag.

ZoneSafe Vibra Tags
kunnen worden gebruikt als
toegangscontrole middel om op
deze manier het aantal personen
binnen een werkgebied te kunnen
sturen.

De achterzijde van de
P2P Vibra Tag heeft een
clip zodat deze op een
handige en veilige manier
op de kleding gedragen
kan worden.
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