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Thiết bị Biểu quyết Gắn phẳng cho phép đăng ký tham
dự và sáu kiểu biểu quyết: kiểu nghị viện, phản hồi của
khán giả, nhiều lựa chọn, hỏi ý kiến lần lượt, đánh giá và
thuận/chống.
Đèn LED màu vàng chỉ báo xác nhận nhắc người dùng
thông báo sự hiện diện, biểu quyết và xác nhận đăng ký
những gì đã biểu quyết.
Đèn LED màu xanh dương chỉ báo sự hoạt động của
thiết bị để cho biết hệ thống đang hoạt động bình
thường. Đèn LED màu xanh dương sẽ nhấp nháy khi
thiết bị phát hiện thấy lỗi truyền tin.
Sự kết hợp của thiết bị biểu quyết với đầu mũ tạo ra thiết
kế rất phong cách, phù hợp với cả hai kiểu phòng họp
hiện đại và truyền thống.
Kết nối trực tiếp với cáp mạng DCN mang đến giải pháp
tiết kiệm cho các vị trí chỉ yêu cầu phương tiện biểu
quyết
Chức năng
Nút điều khiển và Đèn báo
Mặt trước
• Năm nút biểu quyết có đèn chỉ báo xác nhận màu vàng
để nhắc người dùng báo sự hiện diện, biểu quyết và xác
nhận đăng ký những gì đã biểu quyết. Các nút và đèn
chỉ báo hoạt động như sau:

u

Thiết kế kiểu cách và hiện đại (giải thưởng IF)

u

Cho phép biểu quyết kiểu nghị viện, số và thang đánh
giá

u

Gắn lắp dễ dàng

u

Kết nối nối tiếp trực tiếp với mạng DCN

u

Giải pháp tiết kiệm cho các vị trí chỉ yêu cầu phương
tiện biểu quyết

– Có (+), không (-) và bỏ phiếu trắng (x) (được sử
dụng để đăng ký tham dự, biểu quyết kiểu nghị viện
và thuận/chống)
– Các số từ 1 đến 5 (được sử dụng để biểu quyết
nhiều lựa chọn, lần lượt hỏi ý kiến và đánh giá)
– Thang đánh giá: - -, -, 0, +, ++ (được sử dụng cho
phản hồi của khán giả)
• Một đèn chỉ báo sự hoạt động của thiết bị. Đèn LED
màu xanh dương sáng liên tục cho biết hệ thống đang
hoạt động bình thường. Đèn LED màu xanh dương nhấp
nháy khi thiết bị phát hiện thấy lỗi truyền tin

Mặt sau
• Một nút khởi tạo lại/khởi tạo

Kết nối liên thông

• Cáp DCN 1 m (39,4 in), ở cuối là đầu nối đúc khuôn
hình tròn sáu chân dạng chân cắm
• Cáp DCN 1 m (39,4 in) DCN, ở cuối là đầu nối đúc
khuôn hình tròn sáu chân dạng ổ cắm để kết nối nối
tiếp với mạng DCN
Thông báo
Cáp đầu ra không sử dụng phải được kết thúc bởi
Đầu kết thúc LBB 4118/00.
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Thông Số Kỹ Thuật
Đặc tính cơ học
Gắn lắp

Lắp vừa khít vào bảng kim loại có độ
dày 2 mm, hoặc kết hợp với bộ ghép
nối DCN‑FCOUP và đầu mũ DCN‑FEC
với bất kỳ môi trường nào khác

Kích thước (C x R x S)

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

Trọng lượng

250 g (0,55 lb)

Màu
DCN‑FVU

Màu bạc (RAL 9022)

DCN‑FVU‑D

Màu tối (màu xám than chì)

Thông tin Đặt hàng
Thiết bị Biểu quyết Gắn phẳng DCN‑FVU

Thiết bị biểu quyết gắn phẳng DCN Thế hệ Tiếp theo với
kết nối nối tiếp trực tiếp với mạng DCN, màu bạc.
Số đặt hàng DCN-FVU
Thiết bị Biểu quyết Gắn phẳng màu tối DCN‑FVU‑D

Thiết bị biểu quyết gắn phẳng DCN Thế hệ Tiếp theo với
kết nối nối tiếp trực tiếp với mạng DCN, màu tối.
Số đặt hàng DCN-FVU-D
Phụ kiện
Đầu kết thúc LBB 4118/00 DCN

Chốt kết thúc DCN Thế hệ Tiếp theo được sử dụng với
cáp DCN có đầu cuối mở.
Số đặt hàng LBB4118/00
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