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u Elegáns és korszerű kialakítás (IF-díjas)

u Külsőjelenlét-érzékelő

u LED-es szavazás-visszaigazoló jelzőfények

u LED-es egységaktivitás-jelző fény

A süllyesztett szavazópanel a jelenlét regisztrálását,
valamint hatféle típusú szavazást tesz lehetővé:
parlamentáris, hallgatói reakció, többválasztásos,
véleménynyilvánító, osztályozó, valamint igen/nem.
A süllyesztett szavazópanel külső jelenlét-érzékelővel
rendelkezik, amely külső jelenlét- és csalásfigyelő
kapcsolóként használható. Az ujjlenyomat-olvasók
jellemzően felhasználhatók külső jelenlét-érzékelőként.
A süllyesztett szavazópanel 2 mm-es fémlemezbe
pattintható, illetve DCN-FCOUP csatlakozóelemekkel
és DCN-FEC záródugókkal bármilyen felületre
rögzíthető. A süllyesztett szavazópanel a Dual Delegate
Interface (DCN-DDI) modulhoz csatlakozik.

Főbb funkciók

Kezelőszervek és jelzőfények
Elöl

• Öt szavazógomb sárga visszajelzőkkel, melyek jelzik a
felhasználónak, hogy igazolja jelenlétét, szavazzon
illetve jóváhagyja a szavazás regisztrálását. A gombok
és a visszajelzők működése:

– Igen (+), nem (-) és tartózkodás (x) (a jelenlét
regisztrálására, parlamentáris rendszerű
szavazásra és támogató/ellenvélemény
kifejezésére)

– Számok egytől ötig (több választásos döntéshez,
közvéleménykutatáshoz és minősítéshez)

– Minősítő skála: - -, -, 0, +, ++ (hallgatói reakciók)
• A kék LED-es egységaktivitás-jelző mutatja a rendszer

normál működését.

Csatlakozások
• Két RJ11 csatlakozó, egy a DCN-DDI Dual Delegate

Interface modulhoz, egy pedig a hurkolt
csatlakozáshoz

• Csatlakozó külsőjelenlét-érzékelőhöz (AMP173977-3
aljzat)

Műszaki specifikációk

Mechanikai jellemzők

Szerelés 2 mm-es fémlemezbe pattintható,
illetve DCN-FCOUP
csatlakozóelemekkel és DCN-FEC
záródugókkal bármilyen felületre
rögzíthető.

Méretek (ma x szé x mé) 40 x 100 x 40,68 mm 
(1,57 x 3,94 x 1,68 hüvelyk)

Tömeg 81 g

Szín  



   DCN-FV Ezüst (RAL 9022)

   DCN-FV-D Sötét (grafitszürke)

Rendelési információ

DCN-FV süllyesztett szavazópanel
DCN Next Generation süllyesztett szerelésű
szavazópanel, ezüst.
Rendelésszám DCN-FV

DCN-FV-D süllyesztett szavazópanel, sötét színű
DCN Next Generation süllyesztett szerelésű
szavazópanel, sötét.
Rendelésszám DCN-FV-D
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