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u Eleganckie i nowoczesne wzornictwo (nagroda IF)

u Identyfikacja za pomocą karty identyfikacyjnej

u Zewnętrzny styk sygnalizacji obecności

u Wskaźniki LED potwierdzenia głosowania

u Wskaźnik LED aktywności urządzenia

Montowany płasko pulpit do głosowania z czytnikiem
kart identyfikacyjnych posiada takie same funkcje, jak
pulpit do głosowania DCN‑FV, z tym, że dodatkowo
wyposażony jest w czytnik kart identyfikacyjnych.
Czytnik kart identyfikacyjnych umożliwia identyfikację
uczestników w systemie DCN Next Generation, a także
daje pewność, że tylko upoważnione osoby biorą
udział w głosowaniach czy obradach, na przykład
poprzez kontrolę dostępu do mikrofonu. Urządzenie
jest podłączone do podwójnego interfejsu uczestnika
(DCN-DDI).

Podstawowe funkcje

Elementy sterujące i wskaźniki

 
Płyta czołowa

 
• Pięć przycisków do głosowania z żółtymi wskaźnikami

potwierdzenia monitującymi użytkownika do
wskazania obecności, głosowania oraz potwierdzenia
rejestracji tematu głosowania. Dostępne są
następujące przyciski i wskaźniki:

– Za (+), przeciw (-) i wstrzymanie się od głosu (x)
(do rejestracji uczestników, głosowania metodą
parlamentarną oraz metodą „za/przeciw”)

– Przyciski numeryczne od 1 do 5 (do głosowania
metodą wielokrotnego wyboru, badania opinii i
wydawania ocen)

– Skala ocen: - -, -, 0, +, ++ (na potrzeby głosowania
publiczności)

• Jeden niebieski wskaźnik LED aktywności urządzenia,
sygnalizujący normalną pracę systemu Żółty wskaźnik
LED sygnalizujący ważność karty identyfikacyjnej

Połączenia z innymi urządzeniami
• 2 złącza RJ11: jedno do połączenia z podwójnym

interfejsem uczestnika (DCN‑DDI) i jedno do
połączenia przelotowego

• Złącze zewnętrznego styku sygnalizacji obecności
(gniazdo AMP173977-3)



Dane techniczne

Parametry mechaniczne

Montaż Montaż zatrzaskowy na wcisk w
metalowej płycie o grubości 2 mm lub
z użyciem łączników DCN‑FCOUP i
zaślepek DCN‑FEC w dowolnej
powierzchni

Wymiary (wys. x szer. x gł.) 40 x 100 x 73,53 mm 

Ciężar 104 g

Kolor  

   DCN‑FVCRD Srebrny (RAL 9022)

   DCN‑FVCRD‑D Ciemnoszary (szary grafitowy)

Zamówienia - informacje

DCN‑FVCRD Montowany płasko pulpit do głosowania z
czytnikiem kart identyfikacyjnych
Pulpit do głosowania systemu DCN Next Generation,
montowany płasko, z czytnikiem kart
identyfikacyjnych, kolor srebrny.
Numer zamówienia DCN-FVCRD

DCN‑FVCRD‑D Montowany płasko pulpit do głosowania
z czytnikiem kart identyfikacyjnych, kolor ciemnoszary
Pulpit do głosowania systemu DCN Next Generation,
montowany płasko, z czytnikiem kart
identyfikacyjnych, ciemny.
Numer zamówienia DCN-FVCRD-D

Sprzęt

DCN‑IDCRD Karta identyfikacyjna (100 szt.)
Karta identyfikacyjna systemu DCN Next Generation,
standardowy format karty kredytowej (zestaw
100 szt.).
Numer zamówienia DCN-IDCRD
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