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ONTDEK DE NIEUWE STANDAARD IN DE ZORG VAN MORGEN 

POWERED BY GRASP™



HET GRASP™ SOFTWARE PLATFORM
Het GRASP™ software platform is een 
grensverleggende, nieuwe oplossing 

voor crisisafdelingen binnen de geestelijke 
gezondheidszorg en is ontwikkeld door ervaren 

zorgprofessionals met een passie voor engineering. 

GRASP™ biedt cliënten in crisis een 
gepersonaliseerd aanbod van applicaties en 
nieuwe manieren van communiceren. Deze 
mogelijkheid tot zelfregie zorgt bij cliënten 
voor sneller contactherstel en bespoedigt 

daarmee het herstel van de cliënt. 

IT’S TIME TO

Met CoWin™ Play brengt Recornect 
de krachtige mogelijkheden van 
het GRASP™ software platform 
binnen handbereik van midden-
veiligheidsafdelingen binnen de 
geestelijke gezondheidszorg.

PLAY

OVER COWIN™ PLAY
CoWin™ Play is ontstaan uit jarenlange ervaring 
met de CoWin™, een de-escalatie oplossing 
van Recornect, speciaal ontwikkeld voor crisisaf-
delingen binnen de (forensische) psychiatrie. 
Wereldwijd worden er met deze oplossing indruk-
wekkende resultaten behaald, met significant 
minder insluitingen en een aanzienlijk lagere 
werkdruk op crisisaf delingen. 

Uit dit succes ontstond een natuurlijke 
vraag naar een vergelijkbare oplossing 
voor reguliere psychiatrische- en  
gehandicaptenzorg. De CoWin™ 
Play mediawand is een gebalan-
ceerde mix van interactie, educatie, 
ontspanning en bediening (domo-
tica). De mediawand is zeer rigide 
gebouwd, maar is afgewerkt voor 
een lager veiligheidsniveau, waar-
door de CoWin™ Play betaalbaarder 
en daarmee laagdrempeliger wordt. 



•  32” HD-scherm, landscape oriëntatie 
•  Ingebouwde camera, microfoon en speakers
•  Verkrijgbaar in vier kleuren: Lava, Zandbeige, 

Lichtgrijs en Wit 
•  Leverbaar met 8,7 mm- of 4,7 mm  

gelaagd glas 
•  Kan worden ingebouwd in nieuwe of 

bestaande meubels
•  (Video) communicatie tussen cliënt en 

zorgpersoneel of familie

•  Basisapplicaties zoals afdelingsinformatie, 
agenda, etc. 

•  Documenten uitwisseling 
•  Persoonlijke profielen met extra apps zoals t.v., 

muziek, video of games
•  Domotica toepassingen zoals bediening van 

zonnescherm, verlichting, etc.
•  Gebruikersprofielen voor zorgpersoneel met 

diverse admin rechten
•  Firmware updates via de cloud

OVER RECORNECT
Recornect biedt wereldwijd innovatieve oplossingen ter verbetering 
van de psychiatrische zorg, verstandelijk gehandicaptenzorg en zorg 
binnen justitiële inrichtingen. Met de CoWin™ mediawand en het 
grensverleggende GRASP™ software platform zijn we actief in  
meer dan 100 zorginstellingen in 12 landen. 

Lava Zandbeige Lichtgrijs Wit

BESCHIKBAAR IN 4 FRAMEKLEUREN

HIGHLIGHTS VAN COWIN™ PLAY EN GRASP™



www.recornect.com

COWIN™ PLAY
TECHNISCHE SPECIFICATIES

RECORNECT
Scherpakkerweg 9, 5616 HP Eindhoven, The Netherlands
info@recornect.com, +31 40 4100 471

CHASSIS
 Dimensions 825 x 620 x 120 mm (h x w x d)
 Material - Top plate  Aluminium anodized
 Material - Glass 8.7 mm toughened, safety glass IK10 50 joules
 Frame colour options Lava, Sandbeige, Light Grey, Powderwhite
 Weight  25 kg (approximately)

DISPLAY
 Screen size  32 inch - active area 698.4 (H) x 392.85 (V)
 Resolution  1920x1080 (Full HD)
 Brightness  400 candela
 Led lifetime  30.000 hours
 Orientation  Landscape

TOUCH
 Technology  Technology Projected Capacitive
 Multi touch Two fingers
 Touch resolution  2-3 mm
 Latency  <10 ms

AUDIO
 Range  20-20.000 Hz
 Output power  2x15 Watt

PROCESSING UNIT
 Processor  Intel i5
 Operating System  Windows 10 IoT Enterprise LTSC

POWER
 Nominal / Maximal  80 Watt / 120 Watt
 Sleep mode  30 Watt

ENVIRONMENTAL
 Operating temperature  0 – 35 degrees

BUILDING AUTOMATION
 Supported protocols  KNX, DALI, DMX, Modbus

ONTDEK DE NIEUWE STANDAARD IN DE ZORG VAN MORGEN 


