Interactive Voting System

Base Station

Base Station BSwlsEC 19”

Het Base Station vormt het centrale deel van het IVS®systeem en verzorgt de verbinding tussen de keypads en de
computer.

Het Base Station werkt als master in het stemnetwerk. Het
Base Station initieert de stemactie en haalt de stemresultaten
op vanuit de keypads. Het Base Station zelf communiceert
met de PC via een USB- of LAN-interface. Een Base Station kan
tot 1.000 keypads besturen.

Het 19”-Base Station is uiteraard te gebruiken met alle beschikbare softwarepakketten van IVS®.
Het 19”-Base Station is voorzien van een USB-aansluiting en
een netwerkaansluiting. De USB dient als vervanging van de
seriële aansluiting. De netwerkaansluiting biedt de mogelijkheid om meerdere Base Stations op verschillende locaties
aan elkaar te koppelen.
Het display van het 19”-Base Station geeft continu de status
van het netwerk weer. Daarnaast geeft het display ook de
status van de stemming weer (idle, open of closing) en het
kanaal waarop gecommuniceerd wordt.

Typegoedkeuring
Het product voldoet aan de CE-normen en is toegelaten in de
volgende landen:
Italië, Groot-Brittannië, Frankrijk, Zwitserland, Griekenland,
Luxemburg, Portugal, Denemarken, Spanje, België, Nederland, Duitsland, Finland, Zweden, Noorwegen.

Specificaties
Antenne: Externe antenne, Omni-directioneel
PC-communicatie: Via USB- of LAN-interface (10BASE-T of
100BASE-TX)
Voeding: Interne voeding 230 V AC, 50 Hz / 160 mA
Omgevingstemperatuur: 0° C tot +50° C
Afmetingen: 483 mm (l) x 267,5 mm (b) x 88 mm (h)
Gewicht: 3 kg, inclusief voeding

Kortom: Een uiterst geavanceerd Base Station speciaal voor
de professionele gebruiker.
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De 19”-uitvoering van het Base Station is geschikt voor plaatsing in een 19”-rack. De antenne dient extern aangesloten
te worden. Hiervoor wordt een statief en een antennekabel
van 15 meter meegeleverd. Hierdoor is het mogelijk om de
antenne (centraal) in de zaal te plaatsen en het Base Station
bijvoorbeeld achter het podium bij de overige apparatuur.

