
 

Konferenční systémy | DCN‑IDENC Kodér identifikačních karet (USB)

DCN‑IDENC Kodér identifikačních karet
(USB)

 

www.boschsecurity.cz

 

 

      

u Podpora rozhraní USB (2.0)

u Podpora identifikačních karet (DCN‑IDCRD)

u Podporováno softwarem DCN‑SW a spouštěcím
modulem LBB 4190/00

Kodér identifikačních karet (USB) slouží ke kódování
identifikačních karet (DCN-IDCRD). Používá se
společně s následujícími moduly konferenčního
softwaru: kodérem identifikačních karet (DCN‑SWID),
databází delegátů (DCN‑SWDB) a hlavním modulem
konferenčního softwaru (DCN‑SW).
Jednotku DCN‑IDENC lze také použít s kodérem
identifikačních karet LBB 4181/00 se softwarem
verze 2.80 nebo vyšší.

Certifikáty a osvědčení

FCC část 15 třída B, UL, CE, VCCI  

EMV 2000 úroveň 1  

Technické specifikace

Elektrické hodnoty

Napájecí zdroj Přes sběrnici USB

Indikace na horní straně
jednotky

Jeden dvoustavový zelený indikátor
LED

Operační systém Windows XP, Server 2003, Vista

Podporované identifikační
karty

DCN‑IDCRD

Mechanické hodnoty

Kabel Délka 1,5 m, s konektorem USB typu A

Rozměry (v × š × h) 10 × 70 × 70 mm

Hmotnost 60 g

Prostředí

Provozní teplota 0 °C až +50 °C

Skladovací teplota –20 °C až +60 °C

Relativní vlhkost 15 % až 90 %



Informace o objednání

DCN‑IDENC Kodér identifikačních karet (USB)
Kodér identifikačních karet (USB) systému DCN Next
Generation pro použití s kodérem identifikačních karet
(DCN‑SWID) a softwarové moduly DCN‑SW
a DCN‑SWDB.
Číslo objednávky DCN-IDENC

DCN‑SWID Konferenční software pro kódování identifi-
kačních karet
Konferenční software systému DCN Next Generation,
software pro kódování a výrobu identifikačních karet.
Pro použití s řešeními DCN‑IDENC, DCN‑SW
a DCN‑SWDB.
Číslo objednávky DCN-SWID

DCN‑SW Hlavní modul konferenčního softwaru
Hlavní modul konferenčního softwaru systému DCN
Next Generation, platforma pro spouštění všech
ostatních modulů konferenčního softwaru.
Číslo objednávky DCN-SW

DCN‑SW‑E Elektronický kód pro hlavní modul konferenč-
ního softwaru
Hlavní modul konferenčního softwaru systému DCN
Next Generation, platforma pro spouštění všech
ostatních modulů konferenčního softwaru, elektronický
autorizační kód.
Číslo objednávky DCN-SW-E

DCN‑SWDB Modul databáze delegátů konferenčního
softwaru
Modul databáze delegátů konferenčního softwaru
systému DCN Next Generation. Pro použití s řešeními
DCN‑SW.
Číslo objednávky DCN-SWDB

DCN‑SWDB‑E Elektronický kód pro modul databáze de-
legátů konferenčního softwaru
Modul databáze delegátů konferenčního softwaru
systému DCN Next Generation. Pro použití s řešeními
DCN‑SW, elektronický autorizační kód.
Číslo objednávky DCN-SWDB-E

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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