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Uppoasennettu äänestysyksikkö mahdollistaa
osallistujien rekisteröinnin ja kuusi erilaista
äänestystapaa: parlamentaarinen äänestys, yleisön
vastaukset, monivalinta, mielipideäänestys, luokitukset
sekä puolesta ja vastaan -äänestys.
Keltaiset merkkivalot kehottavat käyttäjiä
rekisteröitymään läsnä oleviksi, aloittamaan
äänestyksen ja vahvistamaan antamansa äänen.
Sininen merkkivalo ilmaisee, että järjestelmä toimii
normaalisti. Sininen merkkivalo vilkkuu, jos yksikössä
on yhteysvika.
Äänestysyksikkö ja tulpat yhdessä muodostavat
tyylikkään ratkaisun, joka soveltuu sekä nykyaikaisesti
että perinteisesti sisustettuihin neuvotteluhuoneisiin.
Suora DCN-verkkokaapeliliitäntä on helppo ratkaisu
tiloissa, joissa tarvitaan vain äänestystoimintoja
Perustoiminnot
Näppäimet ja merkkivalot
Edessä
• Viisi äänestyspainiketta, joiden keltaiset merkkivalot
ilmaisevat, mitä käyttäjältä odotetaan seuraavaksi:
läsnäolon vahvistus, äänestys, äänestysvalinnan
vahvistus. Painikkeet ja merkkivalot toimivat
seuraavasti:

u

Tyylikäs ja nykyaikainen muotoilu (IF-palkinto)

u

Parlamentaarinen äänestys, numeroäänestys ja
luokitusäänestys

u

Helppo asentaa

u

Suora silmukkakytkentä DCN-verkkoon

u

Helppo ratkaisu tiloissa, joissa tarvitaan vain
äänestystoimintoja

– Kyllä (+), Ei (-) ja Tyhjä (x) (läsnäolon
rekisteröinti, parlamentaarinen äänestys ja
puolesta/vastaan-äänestys)
– Numerot 1–5 (monivalinta, mielipideäänestys ja
luokitusäänestys)
– Luokitusäänestys: - -, -, 0, +, ++ (yleisön
vastaukset)
• Yksi yksikön aktiivisuutta ilmaiseva merkkivalo
Jatkuvasti palava sininen merkkivalo ilmaisee, että
järjestelmä toimii normaalisti. Sininen merkkivalo
vilkkuu, jos yksikössä on yhteysvika.

Takaisin
• Yksi nollaus-/alustuspainike

Liitännät

• 1 m:n DCN-kaapeli, jonka toisessa päässä maadoitettu
kuusinastainen pyöreä urosliitin
• 1 m:n DCN-kaapeli, jonka toisessa päässä maadoitettu
kuusinastainen pyöreä naarasliitin DCN-verkon
silmukkakytkentää varten
Huomautus
Käyttämättömän lähtökaapelin päähän on liitettävä
LBB 4118/00 -pääteliitin.
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Tekniset tiedot
Mekaaniset tiedot
Kiinnitys

Kiinnitetään napsauttamalla 2 mm:n
paksuiseen metallipaneeliin tai
DCN‑FCOUP-liittimillä ja DCN‑FECtulpilla mihin tahansa pintaan

Mitat (K x L x S)

40 x 100 x 79,42 mm

Paino

250 g

Väri
DCN‑FVU

Hopea (RAL 9022)

DCN‑FVU‑D

Tumma (grafiitinharmaa)

Tilaustiedot
DCN‑FVU, uppoasennettu äänestysyksikkö

Uppoasennettu DCN Next Generation äänestysyksikkö, suora silmukkakytkentä DCNverkkoon, hopea.
Tilausnumero DCN-FVU
DCN‑FVU‑D, uppoasennettu äänestysyksikkö, tumma

Uppoasennettu DCN Next Generation äänestysyksikkö, suora silmukkakytkentä DCNverkkoon, tumma.
Tilausnumero DCN-FVU-D
Laitteiston lisävarusteet
LBB 4118/00 DCN, pääteliitin

DCN Next Generation -pääteliitin DCN-kaapelointiin,
jonka toinen pää on avoin.
Tilausnumero LBB4118/00
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