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Het stem- en kaartpaneel heeft dezelfde functionaliteit als
het stempaneel DCN-FV, maar is tevens uitgerust met een
ID-kaartlezer.
Met behulp van de ID-kaartlezer kunnen
conferentiedeelnemers in het DCN Next Generation-
systeem worden herkend. Bovendien kan de ID-kaartlezer
worden ingezet zodat alleen geautoriseerde deelnemers
aan stemprocedures mogen deelnemen en microfoons
mogen gebruiken.
De gele indicator die aangeeft of het stem- en kaartpaneel
actief is, geeft ook aan of de ID-kaart geldig is.
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. De gele LED-indicator geeft aan
dat de ID-kaart geldig is.

• Eén knop voor deïnitialisatie/initialisatie aan de
achterzijde van de stemunit.

Aansluitingen

• 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).

DCN-FVCRD stem- en kaartpaneel
▶ IF-ontwerpprijs

▶ Identificatie met ID-kaart

▶ Contact voor externe aanwezigheidsregistratie

▶ LED-indicator die aangeeft dat de uitgebrachte stem
moet worden bevestigd

▶ LED-indicator die aangeeft dat het stempaneel actief is
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Technische specificaties

Mechanische specificaties

Montage Kunnen in een metalen paneel met een dikte
van 2 mm worden vastgeklikt of in combi-
natie met DCN-FCOUP-koppelingen en
DCN-FEC-einddoppen in elke omgeving
worden gemonteerd.

Afmetingen (H x B x D) 40 x 100 x 82 mm

Gewicht 104 g

Kleur Zilver (RAL 9022)

Bestelinformatie

DCN-FVCRD stem- en kaartpaneel
Inbouw, zilver

DCN-FVCRD
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