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Documenteigenschappen 
 
Versienummer: 2.1      Concept / definitief 
Documentlocatie: CinDocu / www.cinnovate.nl/support 
 

Historie 
 

Versie Datum Veranderingen  
(concept / definitief) 

Opdrachtgever Auteur(s) 

1.0 7-4-2017 Concept BD R. Attevelt 

2.0 14-4-2017 Definitief BD R. Attevelt 

2.1 19-4-2017 Definitief BD R. Attevelt 

 

Disclaimer 
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/downloads voor de 

meest recente versie. 

  

http://www.cinnovate.nl/downloads
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Inleiding 
Icom staat voor Intelligent Communication. De Icom wordt onder andere gebruikt als 

verpleeg oproep systeem, intercom of voor het aansturen van sensoren. De Icom is in staat 

om standalone of samen met een Careserver een zorgsysteem te vormen. Naast de 

standaard software zijn er addons te krijgen voor onder andere een Radio player, camera 

viewer en domotica aansturing. In de meest voorkomende situatie is er binnen een 

zorgcentrum in elke woning een Icom aanwezig. Hierop kan direct een zorgoproep gemaakt 

worden via het touchscreen of via een bedraad of draadloos apparaat. 

Functionaliteit 
De standaard Icom is een multifunctioneel 7” touchscreen voor montage aan de muur dat 
fungeert als: 

- een intelligent verpleegoproep toestel 
- een handsfree telefoon 
- een aansluitpunt voor (draadloze) sensoren en actoren 
- een interactief bedientoestel voor (zorg)domotica 
- en een video-deurintercom post 

Requirements 
Environment:  Stof-, vocht- en trillingvrij 
Temperatuur bereik: min 0° max +40° 
Energieklasse: A 
Spanning:  12VDC 
Montage hoogte: 150cm vanaf het sta oppervlakte 
Montage: Altijd monteren met een Cinnovate Icom Montage beugel, met de 

correcte bevestigingsmaterialen. 
Zonlicht: Icom dient uit direct zonlicht geplaatst te worden i.v.m. zicht op het 

beeldscherm 
Stroomvoorziening: 12-18VDC, 1,5 ampère op 2,1mm adapter plug 

POE+ 802.3at Type 2 (25,5W) op Cat5e aansluiting (indien aanwezig) 
Netwerk: Icom 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 
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Hardware 
Beeldscherm:  7 Inch LCD 800 x 480 
Touchscreen:  Resistive 
Audio:   1x 2Watt 10% THD 
Microfoon:  1x Elektretmicrofoon -32dB~-46dB 
Gewicht:  400 gram, zonder extra modules 
Afmeting:  23,5 x 15 x 4 cm 
Verbruik:  Beeldscherm uit; 0,6 Watt 
   Volledig in gebruik; 12.5 Watt 
Uitbreidingsmodules: UART naar RS232 converter  

UART naar RS485 converter 
UART naar Orion zendontvanger 868/869 MHz voor draadloze 
toepassingen 
UART naar BLE ontvanger voor draadloze BLE toepassingen 
Relaisbord met twee potentiaalvrije wisselcontacten 
Temperatuurvoeler 
Accupack 
Matrix toetsenbordmodule aan te sluiten op de I/O connector 
POE-module voor voeding via Ethernet (CON8) 

Software 
Cinnovate Software:    > Icom versie 8.85.0.0 
Cinnovate Script:   > Icom versie 8.85.0.0 
Cinnovate Bootloader : > Bootloader versie 8.85 
Windows CE    Microsoft embedded operating system 
Licentie:    Icom software licentie en Icom script licentie worden 

meegeleverd. 
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Compatibility 
De Icom is compatible met de Careserver, buitenpost, Orion Tranceiver 868/869, 

verschillende I/O in/uitgangen en andere uitbreidingen. Dit is afhankelijk van de 

softwareversie combinatie.  

De Icom is met de volgende software uit te breiden: 

• Radioservice 

• Domotica 

• Camera 

• Zorgopvolging 
 
De Icom is met de volgende hardware uit te breiden: 

• Orion tranciever 868/869 
o Curatech hals zender 
o Curatech draadloos trekkoord 
o Curatech draadloos bewegingsmelder 
o Curatech draadloos tafelalarm 
o Visonic hals zender 
o Orion Actor 

• IP Camera (RTP, MJPG) 

• Wifimodule (2.4GH) 

• POE-module 

• BLE-ontvanger 

Documentatie 
Voor dit product zijn de volgende documenten beschikbaar: 

1. Installatie handleiding, Cinnovate Icom 

2. Gebruikers handleidingen, Cinnovate Icom 

3. Gebruikers handleiding, Icom huistelefoon intercomfunctie 

4. Installatie wijzigen, IP Icom short manual 

5. Service handboek, Icom vervangen procedure 

6. Productsheet 

 


