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u Stijlvol en modern ontwerp (IF-prijs)

u Biedt de mogelijkheid tot parlementair stemmen,
cijfers geven en scores toekennen

u Gemakkelijk te monteren

u Rechtstreekse doorlusverbinding met het DCN-
netwerk

u Voordelige oplossing voor plaatsen waar alleen
gestemd hoeft te worden.

Met deze stemunit kan de aanwezigheid van
deelnemers worden geregistreerd en worden zes
verschillende stemprocedures ondersteund:
parlementair stemmen, reacties van publiek peilen,
meerkeuzevragen beantwoorden, opinies peilen,
scores toekennen en voor/tegen-stemmen.
Aan de gele LED-bevestigingsindicatoren kan de
gebruiker zien wanneer hij moet aangeven dat hij
aanwezig is of moet stemmen en of zijn stem is
geregistreerd.
De blauwe indicator geeft aan dat het stempaneel
actief is en normaal werkt. De blauwe LED-indicator
knippert als een communicatiefout door de unit is
gedetecteerd.
De combinatie van stemunit en eindkappen resulteert
in een stijlvol ontwerp dat zowel in modern als
klassiek ingerichte vergaderruimten past.
De rechtstreekse aansluiting op de DCN-netwerkkabel
is een voordelige oplossing voor plaatsen waar alleen
gestemd hoeft te worden.

Basisfuncties

Bedieningselementen en indicatoren
Voorkant

• Vijf stemknoppen met gele bevestigingsindicatoren
die aangeven wanneer de gebruiker zijn aanwezigheid
moet melden of moet stemmen en of zijn stem is
geregistreerd. De knoppen en indicatoren werken als
volgt:

– Ja (+), nee (-) en stemonthouding (x) (gebruikt
voor registratie van aanwezigheid, parlementair
stemmen en voor/tegen)

– Cijfers 1 t/m 5 (gebruikt voor meerkeuzevragen,
opiniepeilingen en het geven van scores)

– Scoreschaal: - -, -, 0, +, ++ (gebruikt voor reactie
van publiek)

• Eén indicator die aangeeft dat de unit actief is. Als de
blauwe LED-indicator continu brandt, geeft dit aan
dat het systeem normaal werkt. De blauwe LED-
indicator knippert wanneer er een communicatiefout
door de unit is gedetecteerd.

Achterkant
• Eén knop voor deïnitialisatie/initialisatie

Aansluitingen
• 1 m DCN-kabel met aan het uiteinde een gegoten

zespolige ronde male connector
• 1 m DCN-kabel met aan het uiteinde een gegoten

zespolige ronde female connector voor een
doorlusverbinding met het DCN-netwerk



Aanwijzing
Een ongebruikte uitgangskabel moet worden
afgesloten met een LBB 4118/00 Eindstekker.

Technische specificaties

Mechanische specificaties

Montage Klik de unit vast op een metalen paneel
met een dikte van 2 mm, of in
combinatie met DCN-FCOUP
koppelingen en DCN-FEC eindkappen,
in een willekeurige omgeving

Afmetingen (H x B x D) 40 x 100 x 79,42 mm 

Gewicht 250 g

Kleur  

   DCN‑FVU Zilver (RAL 9022)

   DCN‑FVU‑D Donker (grafietgrijs)

Bestelinformatie

DCN‑FVU Stemunit voor Inbouwmontage
DCN Next Generation stemeenheid voor
inbouwmontage met rechtstreekse doorlusverbinding
naar het DCN netwerk, zilver.
Opdrachtnummer DCN-FVU

DCN‑FVU‑D Stemunit voor Inbouwmontage, Donker
DCN Next Generation stemeenheid voor
inbouwmontage met rechtstreekse doorlusverbinding
naar het DCN netwerk, donker.
Opdrachtnummer DCN-FVU-D

Hardware-accessoires

LBB 4118/00 DCN Eindstekker
DCN Next Generation eindstekker voor gebruik met
DCN bekabeling met een open einde.
Opdrachtnummer LBB4118/00
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