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u Režim dvou delegátů pro dva mikrofony a dva
hlasovací panely s čtečkou karet

u Dva mikrofonní/linkové vstupy

u Výstupy pro sluchátka nebo reproduktory

u Řada možností montáže

u Možnost použití pro registraci příchodů a odchodů

Rozhraní pro dva delegáty je určeno pro použití ve
vlastních řešeních se zápustnou montáží. Vzhledem
k tomu, že umožňuje přidat řadu funkcí, je vhodné pro
předsedajícího a delegáty. Mezi takové funkce patří
prostředky pro připojení hlasovacího panelu se
čtečkou paměťových karet nebo bez ní (DCN‑FVCRD a
DCN-FV). Navíc jsou k dispozici dva samostatné
audiovstupy, které lze také použít jako linkové vstupy.
Každému vstupu lze přiřadit vlastní číslo sedadla, což
umožňuje, aby rozhraní DCN-DDI sloužilo dvěma
místům pro delegáty.
K dispozici jsou nastavení, která umožňují používat
rozhraní pro dva delegáty v režimu delegátské
jednotky, dvou delegátů, jednotky předsedajícího,
jednotky pro registraci příchodů a odchodů nebo
ruchového mikrofonu. Ruchový mikrofon bývá umístěn
v konferenčním sále a automaticky se zapíná, pokud
není aktivní žádný jiný mikrofon delegátské jednotky
nebo jednotky předsedajícího. Tímto způsobem mají
tlumočníci vždy zvukový kontakt s konferenčním sálem.

Funkce

• Po zapnutí odpovídajícího vstupu se vypne
reproduktorový výstup

• Jednotku lze umístit jako volně stojící na desku stolu,
připevnit na stěnu nebo diskrétně do desek stolů či
do loketních opěrek křesel apod.

• Jednotka je vhodná pro ruční mikrofony (DCN-FHH)
nebo zásuvné mikrofony (DCN-MICS, DCN-MICL)
s panelem pro připojení mikrofonu (DCN-FMIC) a
panelem pro ovládání mikrofonu (DCN-FMICB)

• Jednotka poskytuje jedno připojení pro sluchátko
interkomu (LBB 3555/00).

Ovládací prvky a indikátory
• Tři přepínače na vstup poskytující následující

možnosti:
– Výběr mikrofonu nebo linky
– Výběr asymetrického mikrofonního vstupu,

symetrického mikrofonního/linkového vstupu
nebo symetrického mikrofonního vstupu
s fantomovým napájením

– Výběr zeslabení vstupu o 0, 6, 12 nebo 18 dB
± 3 dB pomocí potenciometru pro jemné
nastavení vstupní úrovně pro každé vstupní
propojení

• Vstupy dálkového ovládání (přepínače) a výstupy
(diody LED) odpovídající mikrofonům DCN a
ovládacím panelům

• Přepínač pro výběr různých režimů rozhraní DCN-DDI:
– Dva delegáti
– Předsedající
– Dva delegáti, jeden mikrofon
– Dva delegáti, ztlumené reproduktory
– Jeden delegát
– Příchody a odchody
– Ruchový mikrofon



Poznámka
Pro použití režimu registrace příchodů a odchodů
je také vyžadován počítačový ovládací software.

Propojení
• Dva konektory RJ11 pro panel pro ovládání mikrofonu

DCN‑FMIC, panel tlačítka priority DCN‑FPRIOB,
hlasovací panel DCN-FV, hlasovací panel s čtečkou
karet DCN‑FVCRD

• Konektor RJ11 pro sluchátko interkomu LBB 3555/00
• Dva symetrické audiovstupy pro linkové (0 dB) nebo

mikrofonní (–60 dB) zdroje, s fantomovým napájením
nebo bez fantomového napájení (2 zásuvky typu DIN
262° s osmi vývody)

• Kruhový konektor se šesti vývody pro průchozí
připojení systémové kabeláže

• Kabel o délce 2 m zakončený zalisovaným kruhovým
konektorem se šesti vývody

• Dvě miniaturní stereofonní zdířky 3,5 mm pro
připojení sluchátek nebo panelu reproduktoru
(DCN‑FLSP)

Certifikáty a osvědčení

Oblast Certifikace

Evropa CE

Technické specifikace

Mechanické hodnoty

Montáž Na stěnu, pod desku stolu nebo
sedadlo, do loketní opěrky nebo
kabelové trubky

Rozměry (v × š × h)
(bez kabelů)

35 × 100 × 200 mm

Hmotnost 500 g

Barva Uhelná čerň (odstín PH 10736)

Informace o objednání

DCN‑DDI Rozhraní pro dva delegáty
Rozhraní systému DCN Next Generation pro dva
delegáty pro vlastní řešení se zápustnou montáží.
Číslo objednávky DCN-DDI
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