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u Tyylikäs ja nykyaikainen muotoilu (IF-palkinto)

u Tunnistautuminen henkilökortilla

u Ulkoinen läsnä-toiminnon liitäntä

u Äänestysvalintojen vahvistusmerkkivalot

u Yksikön aktiivisuutta ilmaiseva merkkivalo

Uppoasennetussa äänestystoiminnon
henkilökorttipaneelissa on samat toiminnot kuin
uppoasennetussa äänestyspaneelissa (DCN‑FV), mutta
lisäksi siinä on henkilökortinlukija.
Henkilökortinlukijalla osallistujat voivat tunnistautua
DCN Next Generation -järjestelmään, ja lisäksi se on
kätevä tapa varmistaa, että vain valtuutetut osallistujat
voivat äänestää tai käyttää muita konferenssin
toimintoja, kuten mikrofonia. Yksikkö on liitetty kahden
osallistujan DCN-DDI-yksikköön.

Perustoiminnot

Näppäimet ja merkkivalot

 
Edessä

 
• Viisi äänestyspainiketta, joiden keltaiset merkkivalot

ilmaisevat, mitä käyttäjältä odotetaan seuraavaksi:
läsnäolon vahvistus, äänestys, äänestysvalinnan
vahvistus. Painikkeet ja merkkivalot toimivat
seuraavasti:

– Kyllä (+), Ei (-) ja Tyhjä (x) (läsnäolon
rekisteröinti, parlamentaarinen äänestys ja
puolesta/vastaan-äänestys)

– Numerot 1–5 (monivalinta, mielipideäänestys ja
luokitusäänestys)

– Luokitusäänestys: - -, -, 0, +, ++ (yleisön
vastaukset)

• Yksi sininen merkkivalo ilmaisee, että järjestelmä
toimii normaalisti. Keltainen merkkivalo ilmaisee
henkilökortin kelpoisuuden

Liitännät
• Kaksi RJ11-liitäntää: toinen kahden osallistujan DCN-

DDI-yksikön liittämistä varten ja toinen
silmukkakytkentään

• Ulkoinen läsnä-toiminnon liitäntä (AMP173977-3-liitin)

Tekniset tiedot

Mekaaniset tiedot

Kiinnitys Kiinnitetään napsauttamalla 2 mm:n
paksuiseen metallipaneeliin tai
DCN‑FCOUP-liittimillä ja DCN‑FEC-
tulpilla mihin tahansa pintaan

Mitat (K x L x S) 40 x 100 x 73,53 mm 



Paino 104 g

Väri  

   DCN‑FVCRD Hopea (RAL 9022)

   DCN‑FVCRD‑D Tumma (grafiitinharmaa)

Tilaustiedot

DCN‑FVCRD, uppoasennettu äänestystoiminnon henkilö-
korttipaneeli
Uppoasennettu DCN Next Generation -
äänestyspaneeli, henkilökortti, hopea.
Tilausnumero DCN-FVCRD

DCN‑FVCRD‑D, uppoasennettu äänestystoiminnon henki-
lökorttipaneeli, tumma
Uppoasennettu DCN Next Generation -
äänestyspaneeli, henkilökortti, tumma.
Tilausnumero DCN-FVCRD-D

Laitteiston lisävarusteet

DCN‑IDCRD-henkilökortti (100 kpl)
DCN Next Generation -henkilökortti, luottokorttikoko
(100 kpl).
Tilausnumero DCN-IDCRD
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