


Document eigenschappen
Versienummer: 1.0       Concept / definitief
Documentlocatie: CinDocu / www.cinnovate.nl/support  CCM 600001

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 be-
paalde 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 recen-
te versie.
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Productbeschrijving

4.

De Icom 3 Max (CCM 600001), met een 7” aanraakscherm, fungeert over het algemeen  
als zorgalarmtoestel. Op het scherm wordt een rode knop weergegeven waarmee alarm  
ontstaat als daar op gedrukt wordt. Daarnaast kan alle randapparatuur die nodig is in een kamer,  
rechtstreeks worden aangesloten op de Icom, zowel bekabeld als draadloos. Om die reden is 
de Icom 3 Max uitgevoerd met een class 1 onboard draadloze rf ontvanger.

De Icom 3 Max kan rechtstreeks op een IP netwerk worden aangesloten en kan worden  
gevoed via PoE of middels een separaat geleverde voeding (centraal of decentraal). De Icom 
3 Max is voorzien van I/O in- en uitgangen, relais en usb ingangen. Deze worden gebruikt voor 
het aansluiten van randapparatuur.

De Cinnovate Icom 3 Max wordt standaard  
uitgeleverd als intercom huistelefoon en is  
middels diverse software uitbreidingen toe 
te passen als zorgoproep toestel. Daarnaast 
kan via het aanraakscherm domotica bedient  
worden en kunnen sensoren en actoren mak-
kelijk worden ingeregeld.



Functionaliteitenoverzicht

Vereisten

5.

De Cinnovate Icom 3 Max is een multifunctioneel apparaat met een 7’’ touch monitor en is bedoeld 
om op een vaste plek aan de muur gemonteerd te worden. De Cinnovate Icom 3 Max heeft de  
onderstaande functionaliteiten:

* Intercom gesprekken en deuraansturing.
* Zorgalarm oproepen genereren.
* Zorgalarm oproepen afhandelen.
* Zorgoproep communicatie afhandelen.
* Aansluitpunt voor sensoren en actoren.
* Activeren van actoren, sensoren en sensorprofielen.
* Bediening van (zorg) domotica.
* Camerabeelden bekijken.
* Webpagina weergeven en bedienen.

Omgeving:   Stof-, vocht- en trillingvrij.
Temperatuur bereik:  min 0° max +40°.
Energieklasse:  A.
Spanning:   12VDC 2amp.
Advies montage hoogte: 150cm vanaf de vloer.
Montage:   Altijd monteren met een Cinnovate Icom montagebeugel, met de 
    correcte bevestigingsmaterialen.
Zonlicht:   Icom 3 Max dient uit direct zonlicht geplaatst te worden i.v.m. zicht  
    op het beeldscherm.
Stroomvoorziening:  12-18VDC, 2 ampère op 2,5mm adapter plug
    POE+ 802.3at Type 1 (30W) op Cat5e aansluiting 
    (indien aanwezig).
Netwerk:   Icom 3 Max middels minimaal een Cat5e kabel aansluiten op een 
    gecertificeerd IP-netwerk; minimaal 100 mb data overdracht.
Ventilatie:   Zorg ervoor dat de Icom aan de achterzijde kan ventileren om 
    zelfopwarming te voorkomen.

De Cinnovate Icom 3 Max  voldoet aan alle vereisten op het gebied van de Europese richtlijnen 
93/465/EEG (CE).



Software

Hardware

6.

Hardware versie:  Icom 3.0
Beeldscherm:  7” LCD 1024 x 600 pixels
Touchscreen:   Capacitief
Audio:    1x 2Watt 10% THD mono
Microfoon:   1x Elektretmicrofoon -32dB~-46dB
Gewicht:   350 gram, zonder extra modules
Afmeting:   23,5 x 15 x 4 cm
Verbruik:   Gemiddeld vermogen in bedrijf; 2.5 Watt
Uitbreidingsmodules: Orion module Class 1 (Onboard module, te activeren via licentie).
    Dual band 2.4 Ghz / 5Ghz 802.11ac Wifi module, USB (extern).
    RS232 module (intern).
    RS485 module (intern).
    Accupack (extern).
    6 Onboard Inputs (extern).
    4 Onboard outputs (to 12V and 0V).
    2 Onboard Relay, solid state (NO 2A, 40V)
    Diverse I/O modules.

Cinnovate Icom GUI: Icom GUI ≥  1.14.1.12
Cinnovate Service app: Icom SER ≥  2.6.0.1
Besturingssysteem  Android Icom ≥ 5.1.1
    Linux Kernel Icom ≥ 3.10.49
Licentie:   Icom software / Icom zorg licentie
SIP Licentie:   LinPhone based open license Cinnovate licentie.
    Icom SIP ≥ 1.9.0.1
Transceiver Software: DEATransceiverV2 ≥ 2.4.0.0



Compatibiliteit

Documentatie

7.

Voor dit product zijn de onderstaande documenten beschikbaar:
* Productsheet Icom 3 Max
* Installatiehandleiding Icom 3 Max
* Release notes

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

De Icom 3 Max is met de volgende software uit te breiden:
* Radioservice
* Domotica
* Camera
* Zorgopvolging

De Icom 3 Max is met de volgende hardware uit te breiden:
* Orion (rf) tranciever 868/869 class 1 (software)
 o Curatech sensoren
 o Orion actoren en sensoren
* IP Camera (RTP, MJPG)
* Wifi module (2.4Ghz / 5 Ghz)
* BLE-ontvanger
* I/O modules


