
 

Konferenční systémy | DCN‑FVCRD Hlasovací panel s čtečkou identifikačních karet pro zápustnou montáž

DCN‑FVCRD Hlasovací panel s čtečkou
identifikačních karet pro zápustnou
montáž

 

www.boschsecurity.cz

 

 

      

u Elegantní a moderní design (obdržel ocenění IF)

u Identifikace pomocí identifikačních karet

u Externí kontakt přítomnosti

u Indikátory LED potvrzení hlasování

u Indikátor LED aktivní jednotky

Hlasovací panel s čtečkou identifikačních karet pro
zápustnou montáž je vybaven stejnými funkcemi jako
hlasovací panel pro zápustnou montáž (DCN‑FV),
pouze obsahuje navíc čtečku identifikačních karet.
Čtečka identifikačních karet umožňuje identifikovat
delegáty pro systém DCN Next Generation a také
poskytuje praktický prostředek, který zajišťuje, že se
hlasování nebo obvyklých postupů konferencí, jako je
použití mikrofonu, mohou účastnit pouze oprávnění
delegáti. Jednotka se připojuje k rozhraní pro dva
delegáty DCN-DDI.

Funkce

Ovládací prvky a indikátory

 
Přední panel

 
• Pět hlasovacích tlačítek se žlutými potvrzovacími

indikátory vyzývajícími uživatele k oznámení
přítomnosti, k hlasování a k potvrzení registrace
bodu, o kterém se hlasuje. Tlačítka a indikátory
pracují následovně:

– Ano (+), Ne (-) a Zdržel se hlasování (x) – používá
se pro registraci přítomnosti, parlamentní
hlasování a hlasování pro/proti

– Číselné hodnoty 1 až 5 – používá se pro výběr
z více možností, průzkumy veřejného mínění a
hodnocení

– Hodnocení podle stupnice (- -, -, 0, +, ++) –
používá se pro zjišťování reakce publika

• Jeden modrý indikátor LED aktivní jednotky, který
signalizuje, že systém pracuje normálním způsobem.
Žlutý indikátor LED signalizuje platnost identifikační
karty

Propojení
• 2 konektory RJ11, jeden pro připojení k rozhraní pro

dva delegáty DCN‑DDI a jeden pro průchozí zapojení
• Konektor pro externí kontakt přítomnosti (zásuvka

AMP173977-3)



Technické specifikace

Mechanické hodnoty

Montáž Upevnění zacvaknutím do kovové
desky o tloušťce 2 mm nebo společně
se spojkami DCN‑FCOUP a koncovými
krytkami DCN‑FEC do libovolného
okolí

Rozměry (v × š × h) 40 × 100 × 73,53 mm 

Hmotnost 104 g

Barva  

   DCN‑FVCRD Stříbrná (odstín RAL 9022)

   DCN‑FVCRD‑D Tmavá (grafitově šedá)

Informace o objednání

DCN‑FVCRD Hlasovací panel s čtečkou identifikačních
karet pro zápustnou montáž
Hlasovací panel systému DCN Next Generation pro
zápustnou montáž s identifikační kartou, stříbrný.
Číslo objednávky DCN-FVCRD

DCN‑FVCRD‑D Hlasovací panel s čtečkou identifikačních
karet pro zápustnou montáž, tmavý
Hlasovací panel systému DCN Next Generation pro
zápustnou montáž s identifikační kartou, tmavý.
Číslo objednávky DCN-FVCRD-D

Hardwarové příslušenství

DCN‑IDCRD Identifikační karta (100 kusů)
Identifikační karta systému DCN Next Generation,
formát standardní kreditní karty (sada 100 kusů).
Číslo objednávky DCN-IDCRD
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