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Az egység jelenlét regisztrálást, valamint hatféle típusú
szavazást tesz lehetővé: parlamentáris, hallgatói reakció,
többválasztásos, véleménynyilvánító, osztályozó, valamint
igen/nem.

A sárga visszajelző LED-ek figyelmeztetik a felhasználót a
jelenlét regisztrálására és szavazatának leadására, illetve a
leadott szavazat regisztrációjának megerősítésére.

A kék LED-es egységaktivitás jelző a rendszer normál
működését mutatja. A kék LED akkor villog, amikor az
egység kommunikációs hibát észlel.

A szavazóegység és a lezáró sapkák különböző kombinációja
igen tetszetős kialakítású egységeket eredményez, amelyek
a modern, illetve a hagyományos konferenciatermekhez is
illenek.

A DCN hálózati kábelhez történő közvetlen csatlakozás
gazdaságos megoldást kínál olyan rendszerek
kialakításához, amelyekben csak a szavazási funkcióra van
szükség.

Főbb funkciók

Kezelőszervek és jelzőfények
Előlap

• Öt szavazógomb sárga visszajelzőkkel, melyek jelzik a
felhasználónak, hogy igazolja jelenlétét, szavazzon
illetve jóváhagyja a szavazás regisztrálását. A gombok és
a visszajelzők működése:

- Igen (+), nem (-) és tartózkodás (x) (a jelenlét
regisztrálására, parlamentáris rendszerű szavazásra
és támogató/ellenvélemény kifejezésére)

- Számok egytől ötig (többválasztásos döntéshez,
közvélemény-kutatáshoz és minősítéshez)

- Minősítő skála: - -, -, 0, +, ++ (hallgatói reakciók)
• " Egy egység aktív " jelző fény. Folyamatosan világító kék

LED jelzi a rendszer normál működését. A kék LED akkor
villog, amikor az egység kommunikációs hibát észlel.

Hátlap

• Kezdeményező/visszavonó gomb

Csatlakozások

• 1 m hosszú, öntött, hatpólusú, kerek
csatlakozódugóban végződő kábel

• 1 m hosszú, öntött, hatpólusú, kerek
csatlakozódugóban végződő kábel a DCN hálózatra
történő felfűzött csatlakoztatáshoz

Figyelem A nem használt kimenő kábeleket LBB 4118/00
záródugóval kell lezárni.

DCN-FVU süllyesztett szavazóegység
▶ Elegáns és korszerű kialakítás (IF-díjas)

▶ Parlamentáris szavazást, számok és osztályozási
értékek bevitelét teszi lehetővé

▶ Egyszerűen szerelhető

▶ Közvetlen felfűzött csatlakozás a DCN hálózathoz

▶ Gazdaságos megoldás olyan rendszerek
kialakításához, amelyeknél csak a szavazási funkcióra
van szükség.
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Műszaki specifikációk

Mechanikai jellemzők

Szerelés 2 mm-es fémlemezbe pattintható, illetve
DCN-FCOUP csatlakozóelemekkel és DCN-
FEC záródugókkal bármilyen felületre rög-
zíthető.

Méretek (ma x szé x mé) 40 x 100 x 82 mm

Tömeg 250 g

Szín Ezüst (RAL 9022)

Rendelési információ

DCN-FVU süllyesztett szavazóegység
Közvetlen felfűzött csatlakozás a DCN hálózat-
hoz, süllyesztett, ezüst színű

DCN-FVU

Hardvertartozékok

LBB 4118/00 DCN záródugó LBB4118/00
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