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DCN-FV stempaneel
▶ IF-ontwerpprijs
▶ Contact voor externe aanwezigheidsregistratie
▶ LED-indicator die aangeeft dat de uitgebrachte stem
moet worden bevestigd
▶ LED-indicator die aangeeft dat het stempaneel actief is

Met dit paneel kan de aanwezigheid van deelnemers
worden geregistreerd en worden zes verschillende
stemprocedures ondersteund: parlementair stemmen,
reacties van publiek peilen, meerkeuzevragen
beantwoorden, opinies peilen, classificaties toekennen en
voor/tegen-stemmen.
De gele bevestigingsindicatoren worden gebruikt om aan te
geven dat gebruikers hun aanwezigheid moeten registreren,
moeten stemmen en de uitgebrachte stem moeten
bevestigen.
Het stempaneel is voorzien van een aansluiting waarop
externe aanwezigheidsregistratie- of
identificatieapparatuur kan worden aangesloten.
Doorgaans wordt op deze aansluiting een vingerafdruklezer
aangesloten. De blauwe indicator geeft aan dat het
stempaneel actief is en normaal werkt.
De unit kan op een metalen paneel met een dikte van 2 mm
worden vastgeklikt of met DCN-FCOUP koppelingsstukken
en DCN-FEC einddoppen in een willekeurig oppervlak
worden bevestigd.
De combinatie van het stempaneel en de einddoppen ziet
er bijzonder fraai uit en past zowel in modern als klassiek
ingerichte vergaderruimten.
De unit wordt aangesloten op de unit voor twee deelnemers
(DCN-DDI).

Basisfuncties
Bedieningselementen en indicatoren

•

•
•

Vijf stemknoppen met gele bevestigingsindicators om
het volgende te registeren: Aanwezig, Ja (+), Nee (-) en
Onthouden (x) (aanwezigheidsregistratie, parlementair
stemmen en voor/tegen-stemmen). Cijfers: 1 tot 5
(meerkeuzevragen of opiniepeilingen, classificatie
toekennen). Classificatieschaal: - -, -, 0, +, ++ (reactie
van publiek).
Eén indicator die aangeeft dat de unit actief is. De
blauwe LED-indicator geeft aan dat het systeem
normaal functioneert.
Eén knop voor deïnitialisatie/initialisatie aan de
achterzijde van de stemunit.

Verbindingen

•
•

Twee RJ11-connectoren: een voor aansluiting op de
DCN-DDI unit voor twee deelnemers en een voor de
doorlusverbinding
Connector voor aansluiting van externe
aanwezigheidsregistratie- en identificatieapparatuur
(AMP173977-3-aansluiting).
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Technische specificaties
Mechanische specificaties
Montage

Click-to-fit in a metal panel with a thickness
of 2 mm, or in combination with DCNFCOUP couplings and DCN-FEC end caps in
any surrounding

Afmetingen (H x B x D)

40 x 100 x 235 mm

Gewicht

81 g

Kleur

Zilver (RAL 9022)

Bestelinformatie
DCN-FV stempaneel
Inbouw, zilver
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