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u Şık ve modern tasarım (IF ödülü)

u Harici ‘Mevcut’ kontağı

u LED oy onaylama göstergeleri

u LED ünite aktif göstergesi

Gömme Oylama Paneli, katılım kaydı ve altı tür oylama
sağlar: parlamenter, izleyici tepkisi, çoktan seçmeli
oylama, fikir oylaması, derecelendirme ve lehte/aleyhte
oylama.
Gömme Oylama Paneli, bir harici mevcut veya
dolandırıcılık anahtarı için kullanılabilen harici mevcut
kontağına sahiptir. Parmak izi okuyucular, genellikle
harici mevcut kontak kullanımı içindir.
Gömme Oylama Paneli, 2 mm kalınlığında bir metal
panele kolayca takılabilir veya DCN‑FCOUP bağlantı
parçaları ve DCN‑FEC uç tapalar ile herhangi bir yüzeye
monte edilebilir. Gömme Oylama Paneli, Çift Delege
Arayüzüne (DCN‑DDI) bağlanır.

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:

– 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)

• Sistemin normal çalıştığını göstermek için mavi LED
ünite aktif göstergesi

Karşılıklı bağlantılar
• İki RJ11 konektörü; biri DCN-DDI Çift Delege

Arayüzüne bağlantı, diğeri ise loop bağlantısı için
• Harici mevcut kişi için konektör (AMP173977-3

soketi)

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 40,68 mm 
(1,57 x 3,94 x 1,68 inç)

Ağırlık 81 g (0,18 lb)

Renk  

   DCN‑FV Gümüş (RAL 9022)

   DCN‑FV‑D Koyu gri



Sipariş Bilgileri

DCN‑FV Gömme Oylama Paneli
gömme montajlı, gümüş
Sipariş numarası DCN-FV

DCN‑FV‑D Gömme Oylama Paneli Koyu Renk
gömme montajlı, koyu renk
Sipariş numarası DCN-FV-D
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