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Gömme Oylama Ünitesi, katılım kaydı ve altı tip oylama
sağlar: parlementer, izleyici tepkisi, çoktan seçmeli
oylama, fikir oylaması, derecelendirme ve lehte/aleyhte
oylama.
Sarı LED onay göstergeleri kullanıcıya, mevcudiyetini
göstermesini ve oylanan konuda oy kullanmasını ve
kayıt onaylamasını hatırlatır.
Mavi LED ünite aktif göstergesi, sistemin normal
çalıştığını gösterir. Ünite bir iletişim hatası
algıladığında mavi LED yanıp söner.
Oylama ünitesi ve uç tapaların kombinasyonu çok şık
bir tasarım oluşturarak, modern ve klasik toplantı
odalarına uyar.
DCN ağ kablosuna doğrudan bağlantı, sadece oylama
olanağı gerektiren konumlar için ekonomik çözüm
sağlar

u

Şık ve modern tasarım (IF ödülü)

u

Parlamenter oylama, rakam ve derecelendirme
ölçeği sağlar

u

Kolayca monte edilebilir

u

DCN ağına doğrudan loop bağlantısı

u

Sadece oylama olanağı gerektiren konumlar için
ekonomik çözüm

– Evet (+), hayır (-) ve çekimser (x) (katılım kaydı,
parlamenter oylama ve lehte/aleyhte oylama için
kullanılır)
– 1'den 5'e rakamlar (çoktan seçmeli oylama, fikir
oylaması ve derecelendirme için kullanılır)
– Derecelendirme ölçeği: - -, -, 0, +, ++ (izleyici
tepkisi için kullanılır)
• Bir ünite aktif göstergesi. Sürekli yanan mavi LED,
sistemin normal çalıştığını gösterir. Ünite bir iletişim
hatası algıladığında mavi LED yanıp söner

Arka
• Bir başlatmama/başlatma butonu

Karşılıklı bağlantılar

• Altı kutuplu dökme yuvarlak erkek konektör ile 1 m
(39,4 inç) DCN kablosu
• DCN ağına loop bağlantısı için, altı kutuplu dökme
yuvarlak dişi konektör ile 1 m (39,4 inç) DCN kablosu

Fonksiyonlar
Kontroller ve Göstergeler
Ön
• Kullanıcıya, mevcudiyetini göstermesini ve oylanan
konuda oy kullanmasını ve kayıt onaylamasını
hatırlatan sarı onay göstergeli beş oylama butonu.
Butonlar ve göstergeler aşağıdaki şekilde çalışır:

Not
Kullanılmayan çıkış kabloları, LBB 4118/00
Sonlandırma Tapası ile sonlandırılmalıdır.

2 | DCN‑FVU Gömme Oylama Ünitesi

Teknik Spesifikasyonlar
Mekanik
Montaj

2 mm kalınlığında bir metal panele
veya DCN‑FCOUP kaplinler ve
DCN‑FEC uç tapalarla herhangi bir
ortama kolayca takılabilir

Boyutlar (Y x G x D)

40 x 100 x 79,42 mm
(1,57 x 3,94 x 3,12 inç)

Ağırlık

250 g (0,55 lb)

Renk
DCN‑FVU

Gümüş (RAL 9022)

DCN‑FVU‑D

Koyu gri

Sipariş Bilgileri
DCN‑FVU Gömme Oylama Ünitesi

DCN ağına doğrudan loop bağlantısı, gömme montajlı,
gümüş
Sipariş numarası DCN-FVU
DCN‑FVU‑D Gömme Oylama Ünitesi Koyu Renk

DCN ağına doğrudan loop bağlantısı, gömme montajlı,
koyu renk
Sipariş numarası DCN-FVU-D
Donanım Aksesuarları
LBB 4118/00 DCN Sonlandırma Tapası

açık uçlu DCN kablolarıyla kullanılır
Sipariş numarası LBB4118/00
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