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u Desain yang bergaya dan modern (penghargaan IF)

u Kontak ‘Kehadiran’ eksternal

u Indikator konfirmasi voting LED

u Indikator aktif unit LED

Panel Voting Flush memungkinkan pengajuan
kehadiran dan enam jenis voting: parlemen, respons
audiens, pilihan ganda, jajak pendapat, penilaian dan
mendukung/menentang.
Panel Voting Flush memiliki kontak kehadiran
eksternal, yang bisa digunakan untuk hadiah eksternal
atau sakelar penipuan. Pembaca sidik jari yang khusus
untuk penggunaan kontak kehadiran eksternal.
Panel Voting Flush bisa dipasang click-to-fit pada panel
logam dengan ketebalan 2 mm, atau bisa dipasang
secara bersama-sama dengan potongan kopel DCN-
FCOUP dan penutup ujung DCN-FEC di permukaan apa
pun. Panel Voting Flush tersambung ke Antarmuka
Delegasi Dual (DCN‑DDI).

Fungsi

Kontrol dan Indikator
Depan

• Lima tombol voting dengan indikator konfirmasi
kuning untuk meminta pengguna menunjukkan
kehadirannya, untuk melakukan voting dan
mengonfirmasi pendaftaran voting. Tombol dan
indikator berfungsi sebagai berikut:

– Ya (+), tidak (-) dan abstain (x) (digunakan untuk
pendaftaran kehadiran, voting parlemen dan
mendukung/menentang)

– Angka 1 sampai 5 (digunakan untuk pilihan
ganda, jajak pendapat, dan penilaian)

– Penilaian skala: -, -, 0, +, + + (digunakan untuk
respons audiens)

• Satu indikator aktif unit LED biru untuk menunjukkan
bahwa sistem tersebut beroperasi normal

Interkoneksi
• Dua konektor RJ11, satu untuk koneksi ke Antarmuka

Delegasi Dual DCN-DDI dan satu untuk loop-through
• Konektor untuk kontak kehadiran eksternal (soket

AMP173977-3)

Spesifikasi Teknis

Mekanis

Pemasangan Click-to-fit dalam panel logam dengan
ketebalan 2 mm, atau dikombinasikan
dengan kopel DCN-FCOUP dan
penutup ujung DCN-FEC di
sekelilingnya

Dimensi (T x L x P) 40 x 100 x 40,68 mm 
(1,57 x 3,94 x 1,68 in)

Bobot 81 g (0,18 lb)

Warna  



   DCN‑FV Silver (RAL 9022)

   DCN‑FV‑D Gelap (abu-abu grafit)

informasi Pemesanan

DCN‑FV Flush Voting Panel
Panel voting flush-mount DCN Next Generation, warna
perak.
Nomor Pesanan DCN-FV

DCN‑FV‑D Panel Voting Flush Dark
Panel voting flush-mount DCN Next Generation, warna
gelap.
Nomor Pesanan DCN-FV-D
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