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u Elegantní a moderní design (obdržel ocenění IF)

u Umožňuje parlamentní hlasování, hlasování pomocí
číselných hodnot a hodnocení podle stupnice

u Snadná montáž

u Přímé průchozí připojení k síti DCN

u Ekonomické řešení pro místa, která vyžadují pouze
prostředky pro hlasování

Hlasovací jednotka pro zápustnou montáž umožňuje
registrovat přítomnost a provádět šest typů hlasování:
parlamentní, reakce publika, výběr z více možností,
průzkum veřejného mínění, hodnocení a pro/proti.
Žluté potvrzovací indikátory LED vyzývají uživatele
k oznámení přítomnosti, k hlasování a k potvrzení
registrace bodu, o kterém se hlasuje.
Modrý indikátor LED aktivní jednotky signalizuje, že
systém pracuje normálním způsobem. Modrý indikátor
LED bliká, pokud jednotka zjistí chybu komunikace.
Kombinace hlasovací jednotky s koncovými krytkami
vytváří velmi elegantní design, který je vhodný do
moderních i tradičních jednacích místností.
Přímé připojení ke kabelu sítě DCN
představuje ekonomické řešení pro místa, která
vyžadují pouze prostředky pro hlasování

Funkce

Ovládací prvky a indikátory
Přední panel

• Pět hlasovacích tlačítek se žlutými potvrzovacími
indikátory vyzývajícími uživatele k oznámení
přítomnosti, k hlasování a k potvrzení registrace
bodu, o kterém se hlasuje. Tlačítka a indikátory
pracují následovně:

– Ano (+), Ne (-) a Zdržel se hlasování (x) – používá
se pro registraci přítomnosti, parlamentní
hlasování a hlasování pro/proti

– Číselné hodnoty 1 až 5 – používá se pro výběr
z více možností, průzkumy veřejného mínění a
hodnocení

– Hodnocení podle stupnice (- -, -, 0, +, ++) –
používá se pro zjišťování reakce publika

• Jeden indikátor aktivní jednotky. Trvale svítící modrý
indikátor LED signalizuje, že systém pracuje
normálním způsobem. Modrý indikátor LED bliká,
pokud jednotka zjistí chybu komunikace.

Zadní panel
• Jedno tlačítko pro zablokování spuštění / spuštění

Propojení
• Kabel DCN o délce 1 m zakončený zalisovaným

kruhovým zástrčkovým konektorem se šesti vývody
• Kabel DCN o délce 1 m zakončený zalisovaným

kruhovým zásuvkovým konektorem se šesti vývody pro
průchozí připojení k síti DCN



Poznámka
Nepoužívaný výstupní kabel musí být zakončen
zakončovací zástrčkou LBB 4118/00.

Technické specifikace

Mechanické hodnoty

Montáž Upevnění zacvaknutím do kovové
desky o tloušťce 2 mm nebo společně
se spojkami DCN‑FCOUP a koncovými
krytkami DCN‑FEC do libovolného
okolí

Rozměry (v × š × h) 40 × 100 × 79,42 mm 

Hmotnost 250 g

Barva  

   DCN‑FVU Stříbrná (odstín RAL 9022)

   DCN‑FVU‑D Tmavá (grafitově šedá)

Informace o objednání

DCN‑FVU Hlasovací jednotka pro zápustnou montáž
Hlasovací jednotka systému DCN Next Generation pro
zápustnou montáž s přímým průchozím připojením
k síti DCN, stříbrná.
Číslo objednávky DCN-FVU

DCN‑FVU‑D Hlasovací jednotka pro zápustnou montáž,
tmavá
Hlasovací jednotka systému DCN Next Generation pro
zápustnou montáž s přímým průchozím připojením
k síti DCN, tmavá.
Číslo objednávky DCN-FVU-D

Hardwarové příslušenství

LBB 4118/00 Zakončovací zástrčka pro systém DCN
Zakončovací zástrčka systému DCN Next Generation
pro použití s neukončenou kabeláží.
Číslo objednávky LBB4118/00
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