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u Υποστηρίζεται η τεχνολογία USB (2.0)

u Υποστηρίζεται η κάρτα ταυτότητας (DCN‑IDCRD)

u Υποστηρίζεται από τις μονάδες DCN‑SW και
LBB 4190/00

Η μονάδα κωδικοποίησης καρτών ταυτότητας (USB)
χρησιμοποιείται για την κωδικοποίηση των καρτών
ταυτότητας (DCN-IDCRD). Χρησιμοποιείται σε
συνδυασμό με τις εξής μονάδες λογισμικού συνεδρίων:
μονάδα λογισμικού κωδικοποίησης καρτών ταυτότητας
(DCN‑SWID), βάση δεδομένων συνέδρων (DCN‑SWDB)
και κύρια μονάδα λογισμικού συνεδρίων (DCN‑SW).
Η DCN‑IDENC μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί μαζί με
τη μονάδα LBB 4181/00 από την έκδοση λογισμικού
2.80 και άνω.

Εγκρίσεις χωρών

FCC, τμήμα 15, Κατηγορία B, UL, CE, VCCI  

EMV 2000 Επιπέδου 1  

Τεχνικά στοιχεία

Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Τροφοδοτικό Τροφοδοσία μέσω του διαύλου USB

Ένδειξη στο πάνω μέρος της
μονάδας

Μία πράσινη λυχνία LED δύο
καταστάσεων

Λειτουργικό σύστημα XP, Server2003, Vista

Υποστηρίζεται η κάρτα
ταυτότητας

DCN‑IDCRD

Μηχανικά χαρακτηριστικά

Καλώδιο Μήκους 1,5 m με βύσμα USB τύπου A

Διαστάσεις (Υ x Π x Β) 10 x 70 x 70 mm (0,39 x 2,8 x 2,8 in)

Βάρος 60 g (0,13 lb)

Περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά

Θερμοκρασία λειτουργίας 0°C έ ως +50°C (+32ºF έως +122ºF)

Θερμοκρασία αποθήκευσης -20°C έ ως +60°C (+4ºF έως +140ºF)

Σχετική υγρασία 15% έως 90%



Πληροφορίες παραγγελίας

DCN‑IDENC Μονάδα κωδικοποίησης καρτών ταυτότητας
(USB)
Η μονάδα κωδικοποίησης καρτών ταυτότητας (USB)
DCN Επόμενης γενιάς θα πρέπει να χρησιμοποιείται με
τη μονάδα κωδικοποίησης καρτών ταυτότητας
(DCN‑SWID) και τις μονάδες λογισμικού DCN‑SW και
DCN‑SWDB.
Αρ. παραγγελίας DCN-IDENC

DCN‑SWID Λογισμικό συνεδρίου - Κωδικοποίηση κάρτας
ταυτοποίησης
Λογισμικό συνεδρίων DCN Επόμενης γενιάς, λογισμικό
κωδικοποίησης καρτών ταυτότητας για τη δημιουργία
καρτών ταυτότητας. Θα πρέπει να χρησιμοποιείται με τις
μονάδες DCN‑IDENC, DCN‑SW και DCN‑SWDB.
Αρ. παραγγελίας DCN-SWID

DCN‑SW Κύρια μονάδα λογισμικού συνεδρίων
Κύρια μονάδα λογισμικού συνεδρίων DCN Επόμενης
γενιάς, πλατφόρμα για τη λειτουργία όλων των
υπόλοιπων μονάδων λογισμικού συνεδρίων.
Αρ. παραγγελίας DCN-SW

DCN‑SW‑E Ηλεκτρονικός κωδικός για την κύρια μονάδα
λογισμικού συνεδρίων
Κύρια μονάδα λογισμικού συνεδρίων DCN Επόμενης
γενιάς, πλατφόρμα για τη λειτουργία όλων των
υπόλοιπων μονάδων λογισμικού συνεδρίων,
ηλεκτρονικός κωδικός εξουσιοδότησης.
Αρ. παραγγελίας DCN-SW-E

DCN‑SWDB Λογισμικό συνεδρίου - Βάση δεδομένων συν-
έδρων
Λογισμικό συνεδρίων DCN Επόμενης γενιάς - βάση
δεδομένων συνέδρων. Θα πρέπει να χρησιμοποιείται με
τη μονάδα DCN‑SW.
Αρ. παραγγελίας DCN-SWDB

DCN‑SWDB‑E Λογισμικό συνεδρίων - Ηλεκτρονικός κωδι-
κός για τη βάση δεδομένων συνέδρων
Λογισμικό συνεδρίων DCN Επόμενης γενιάς - βάση
δεδομένων συνέδρων. Θα πρέπει να χρησιμοποιείται με
τη μονάδα DCN‑SW, ηλεκτρονικός κωδικός
εξουσιοδότησης.
Αρ. παραγγελίας DCN-SWDB-E

Αξεσουάρ υλικού

DCN‑IDCRD Κάρτα ταυτότητας (100 τμχ.)
Κάρτα ταυτότητας DCN Επόμενης γενιάς, τυπική μορφή
πιστωτικής κάρτας (σετ 100 τεμαχίων).
Αρ. παραγγελίας DCN-IDCRD
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