
SOCIAL DISTANCING

●  Ultra-Wideband 3.5 GHz

●  Geen installatie 

●  Privacy 

●  Oplaadbare batterij

●  Geluid en tril signaal 

●  Instelbare afstandwwww.prodongle.com

ProDongle Proximity Alert 
oplossing voor social distancing



Bescherm medewerkers, 
bezoekers en klanten
Geef uw medewerkers, bezoekers of klanten 
de ProDongle Proximity Alert en zodra de 
afstand kleiner is dan de veilige afstand 
worden beide personen gewaarschuwd. 
Hierdoor kunt u veilig werken in 
overeenstemming met de wettelijke normen. 
Er worden geen gegevens opgeslagen zodat 
de privacy maximaal wordt gerespecteerd.

De ProDongle Proximity Alert is een plug 
& play toestel dat kan worden gedragen 
met een lanyard of clip en de personen die 
de 1,5m social distance niet respecteren 
waarschuwt via een geluids- of trilling signaal.
 
Hoe het werkt
De Proximity Alert meet constant de 
afstand met andere Proximity Alert dongles 
via Ultra-Wideband technologie. Indien 
een andere dongle binnen de ingestelde 
afstandslimiet komt geven beide toestellen 
een waarschuwing. Zodra de afstand groter is 
dan de afstandslimiet stopt de waarschuwing.

Aan de slag
Een Proximity Alert staat uit als een Proximity 
Alert wordt verzonden, als de batterij leeg 
is of als een beheerder de dongle heeft 
uit gezet. Een Proximity Alert die uit staat 
kan worden aangezet door de knop aan de 
bovenkant van het toestel 7 seconden lang 
in te drukken. Als u twee oplopende signalen 
ontvangt staat de dongle aan. Druk op de 
knop aan de bovenkant om te testen of een 
Proximity Alert aan staat. Als er geen signaal 
wordt gegeven staat de dongle uit.

wwww.prodongle.com

Gebruik
De Proximity Alert heeft een heroplaadbare batterij 
van 2000mA. De batterij gaat tot een week mee 
(afhankelijk van het gebruik) en wordt opgeladen 
met de meegeleverde USB-kabel. Het opladen duurt 
ongeveer 3 à 4 uur en stopt automatisch wanneer de 
dongle maximaal is opgeladen. Tijdens het opladen 
werkt de dongle niet waardoor er geen onnodige 
waarschuwingen worden gegeven als meerdere 
dongles op hetzelfde moment in elkaars nabijheid 
worden opgeladen.
 
Het waarschuwingssignaal heeft 3 niveaus
Als de Dongle in werking is kan het niveau worden 
veranderd door op de knop aan de bovenkant van 
het toestel te drukken. Het toestel geeft aan op welk 
niveau de dongle is gezet:
Hoog      2 maal een signaal met maximale sterkte
Medium 1 maal een signaal met gemiddelde sterkte
Laag       1 maal een signaal met lage sterkte
 
Technische specificaties
Afstands meting   Ultra-Wideband (3.5GHz)
Bevestiging  Lanyard of clip
Social distance  Standaard ingesteld op 1,5m 
  maar aanpasbaar door de klant
Installatie  Geen installatie nodig
Geluidsniveau signaal Lage stand: 79db 
  Hoge stand: 85db
Trilniveau signaal  3 Standen
Beschermingsgraad IP64 Stofwerend, kan met   
  vochtige doek worden gekuist
Afmetingen 80 mm x 60 mm x 25 mm
Batterij  Heroplaadbaar 2000mA met  
  adapter. Volledig opgeladen in  
  3,5u. Batterij kan tot een   
  week meegaan (afhankelijk 
  van het gebruik)
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