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u Desain yang bergaya dan modern (penghargaan IF)

u Memungkinkan voting parlemen, angka dan skala
peringkat

u Mudah dipasang

u Koneksi loop-through secara langsung ke jaringan
DCN

u Solusi ekonomis untuk posisi yang hanya
membutuhkan fasilitas voting

Panel Voting Flush memungkinkan pendaftaran
kehadiran dan enam jenis voting: parlemen, respons
audiens, pilihan ganda, jajak pendapat, penilaian dan
pro/kontra.
Indikator konfirmasi LED kuning meminta pengguna
untuk menunjukkan kehadiran dan melakukan voting
serta mengonfirmasi pendaftaran voting.
Indikator aktif unit LED biru untuk menunjukkan
bahwa sistem tersebut beroperasi normal. LED biru
akan berkedip ketika unit mendeteksi kegagalan
komunikasi.
Kombinasi dari unit voting dengan tutup ujung
membentuk desain yang sangat menarik, cocok di
ruang rapat modern dan tradisional.
Koneksi langsung ke kabel jaringan DCN menjadi solusi
ekonomis untuk posisi yang hanya membutuhkan
fasilitas voting

Fungsi

Kontrol dan Indikator
Depan

• Lima tombol voting dengan indikator konfirmasi
kuning untuk meminta pengguna menunjukkan
kehadirannya, untuk melakukan voting dan
mengonfirmasi pendaftaran voting. Tombol dan
indikator berfungsi sebagai berikut:

– Ya (+), tidak (-) dan abstain (x) (digunakan untuk
pendaftaran kehadiran, voting parlemen dan pro/
kontra)

– Angka 1 sampai 5 (digunakan untuk pilihan
ganda, jajak pendapat, dan penilaian)

– Penilaian skala: -, -, 0, +, + + (digunakan untuk
respons audiens)

• Satu indikator aktif unit. LED biru yang menyala terus-
menerus menunjukkan bahwa sistem tersebut
beroperasi normal. LED biru berkedip ketika unit
mendeteksi kegagalan komunikasi

Belakang
• Satu tombol de-init/init

Interkoneksi
• Kabel DCN 1 m (39,4 in) berujung konektor melingkar

enam kutub male
• Kabel DCN 1 m (39,4 in) berujung konektor melingkar

enam kutub female untuk koneksi loop-through ke
jaringan DCN

Pemberitahuan
Kabel output yang tidak terpakai harus berujung
Termination Plug LBB 4118/00.



Spesifikasi Teknis

Mekanis

Pemasangan Click-to-fit dalam panel logam dengan
ketebalan 2 mm, atau dikombinasikan
dengan kopel DCN-FCOUP dan
penutup ujung DCN-FEC di
sekelilingnya

Dimensi (T x L x P) 40 x 100 x 79,42 mm 
(1,57 x 3,94 x 3,12 in)

Bobot 250 g (0,55 lb)

Warna  

   DCN‑FVU Silver (RAL 9022)

   DCN‑FVU‑D Gelap (abu-abu grafit)

informasi Pemesanan

DCN‑FVU Flush Voting Unit
Unit voting flush-mount DCN Next Generation
dilengkapi koneksi loop-through langsung ke jaringan
DCN, warna perak.
Nomor Pesanan DCN-FVU

DCN‑FVU‑D Flush Voting Unit Dark
Unit voting flush-mount DCN Next Generation
dilengkapi koneksi loop-through langsung ke jaringan
DCN, warna gelap.
Nomor Pesanan DCN-FVU-D

Aksesoris

LBB 4118/00 DCN Termination Plug
Colokan terminasi DCN Next Generation untuk dipakai
dengan kabel DCN berujung-terbuka.
Nomor Pesanan LBB4118/00
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