


Document eigenschappen
Versienummer: 2.2        Concept / definitief
Documentlocatie: CinDocu / www.cinnovate.nl/support  CCM 200001 / CCM 200003

Cinnovate is een product van DEA bv en een geregistreerde merknaam. DEA bv heeft de informatie 
in deze handleiding met veel zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks bestaat de mogelijkheid dat  
bepaalde informatie incorrect en/of incompleet is. Wij zijn in geen enkel geval aansprakelijk voor  
schade die ontstaat uit direct of indirect gebruik van deze handleiding. Tevens behoudt DEA bv te allen 
tijde het recht om zonder voorafgaande berichtgeving wijzigingen in deze handleiding aan te brengen. 
Alle inhoudelijke informatie en het beeldmateriaal blijven te allen tijde voorbehouden aan DEA bv. 

Op al onze leveringen van goederen en diensten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing 
zoals gedeponeerd bij de KvK te Lelystad, inschrijfnummer 39046783.

Controleer voor gebruik van de handleiding altijd eerst www.cinnovate.nl/support voor de meest  
recente versie.
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Versie  Datum  Veranderingen     Auteur(s)

0.2  10-03-2017 Eerste versie toevoeging technische   R. Attevelt
    informatie.

2.

1  21-03-2017 Opmaak, productbeschrijving en PoE   R. Attevelt
    eigenschappen gewijzigd. 
2.0  25-06-2018 Toevoging t.b.v. IP Camera .   R. Attevelt 
2.1  19-07-2018 IP Camera Specs aangepast.   R. Attevelt 
2.2  01-10-2018 Opmaak en beschrijvingen aangepast.  K. Hutten 
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Productbeschrijving

4.

De intercom Buitenpost 15 inch kan worden ingezet als aanbelpost. De aanbelpost heeft 
een 15 inch aanraakscherm dat is afgeschermd met een vandaalbestendige glasplaat. De  
aanbelpost heeft geen conventionele drukknopen maar kan volledig worden bedient met het 
aanraakscherm.

Het complete product bestaat uit drie basis onderdelen. Het RVS frontpaneel inclusief  
aanraakscherm, speakers en microfoon. De sturing compleet afgemonteerd in behuizing en 
een stalen achterbak. Optioneel kan er nog een IP camera aan deze configuratie worden  
toegevoegd. Over het algemeen is de sturing aan de achterzijde van het RVS frontpaneel  
gemonteerd maar hij is ook los leverbaar.

De intercom Buitenpost 15 inch kan  
worden beheerd middels de settingsfiles die 
op de unit aanwezig zijn. Daarnaast kunnen  
de bewoners worden beheerd middels de  
Cinnovate bewoners beheer software.



Functionaliteitenoverzicht

Vereisten

5.

De Cinnovate intercom Buitenpost 15 Inch heeft de onderstaande functionaliteiten. 

* Intercom gesprekken met Icoms.
* Intercom gesprekken met smartphones (op basis van SIP).
* Deuraansturing (DTIMF, RFC 2833).
* Aanbellen op basis van huisnummer (touch).
* Aanbellen op basis van bewonersnaam (touch).
* Deuropen sturen op basis van code.
* Telefoonboek met dag / nacht schakeling.

Omgeving:   Stof-, vocht- en trillingvrij.
Temperatuur bereik:  min 20° max +40°.
Spanning:   230V AC
Montage hoogte:  Hart camera hoogte 165 cm vanaf de vloer. Bij andere eisen 
    contact opnemen met dealer / Cinnovate.
Montage frontplaat:  Vlak en strak tegen de muur, buiten correct aandraaien.
Frontplaat bouten:  Snake-eye M6 RVS A2, aandraaimoment MA (zonder smeering): 
    9.6 Nm (kruislinks).
Zonlicht:   Niet plaatsen in direct zonlicht vanwege weerspiegeling en warmte.
Stroomvoorziening:  Schone 230V AC -2.0A 50/60 Hz met aarde en netfilter.
Netwerk:   Minimaal een Cat5e kabel aansluiten op een 
    gecertificeerd IP-netwerk; minimaal 100 mb data overdracht.
    Voor aditionele Camera en/of toegangscontrole dient een extra IP 
    aansluiting te worden aangebracht.
Ventilatie:   Zorg ervoor dat Buitenpost aan de achterzijde kan ventileren om 
    zelfopwarming te voorkomen.
De Buitenpost 15 inch touch voldoet aan alle vereisten op het gebied van de Europese 
richtlijnen 93/465/EEG (CE).

• Frequentieafwijking maximaal 10%.
• Spanningsafwijking maximaal 10%.
• Vrij van hoogfrequent signalen.
• Vrij van schakelpulsen ten gevolge van geschakelde vermogens van meer dan 300Watt.
• Vrij van scheve belastingen door capacitieve lasten.
• Vrij van schakelpulsen ten gevolge van geschakelde inductieve lasten.

*1

*1



Software

Hardware

6.

Hardware versie:  Intercom Buitenpost versie 3.
Sturing:   Intel Q1900B QuadCore 2Ghz passieve koeling (Intel L1900),
    SSD 120 GB Sata, Intel 7th generation (Gen 7).
Beeldscherm:  15” XGA TFT LCD monitor, 1024 x 768 (XGA), 350 cd/m2, 700:1,
    horizontaal 85°/85°, verticaal 80°/80°, lichtopbrenst 600 NITS.
Touchscreen:   Inductief.
Audio:    2x 4Watt 10% mono.
Microfoon:   1x Elektretmicrofoon -32dB~-46dB.
Gewicht:   350 gram, zonder extra modules.
Afmeting:   480 x 490 x 110 m.
Verbruik:   sturing: 35W tot 80W.
IP Camera:   Axis P1214 Network Camera, 1280x720 Up to 30fps
    H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC), Motion JPEG, 
    (horizontal) 81° x (Verticaal) 44°, ø 20 x 52 mm
    Besturings Unit (BxHXD) 75x104x30mm

Besturingssysteem sturing:Windows 10 Pro 64-bit (10.0 Build 10586)
    (10586. th2_release_sec. 160328-1908).
Runtime LIBS:  .NET Framework 3.5 - .Net Framework 4.6.1.
I/O driver:   CP210x driver voor besturing USB-UART Bridge print.
Touchscreen driver:  ZYTOUCH Serial v1.04 driver.
Support:   Tight VNC in server mode.
Cinnovate software:  Icom v.897.08
Licentie:   Icom software
    Windows 10 Pro



Compatibiliteit

Documentatie

7.

Voor dit product zijn de onderstaande documenten beschikbaar:
* Productsheet intercom Buitenpost 15 inch
* Installatiehandleiding intercom Buitenpost 15 inch
* Gebruikershandleiding intercom Buitenpost 15 inch
* Release notes intercom Buitenpost 15 inch

Voor de meest recente documentatie verwijzen wij u naar onze website: www.cinnovate.nl/
support.

De buitenpost werkt samen met:

* Icom 1 vanaf versie 8.97.
* Icom 2 vanaf versie 1.7.0.10
* Verpleegoproep App vanaf versie 2.47.5.3


