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u Een modus voor twee gebruikers met twee
microfoons en twee stem- en kaartpanelen

u Twee microfoon-/lijningangen

u Uitgangen naar hoofdtelefoons of luidsprekers

u Diverse montageopties

u Geschikt voor aanwezigheids-/
afwezigheidsregistratie

De Dubbele Deelnemersinterface is bedoeld voor
gebruik in inbouw-maatoplossingen. Aan de eenheid
kunnen een aantal functies worden toegevoegd,
waardoor deze geschikt wordt voor zowel voorzitters
als deelnemers. Tot deze functies behoren
voorzieningen waarmee een stempaneel, al dan niet
met een kaartlezer (DCN-FVCRD en DCN-FV), kan
worden aangesloten. Bovendien is de inbouwpost
voorzien van twee afzonderlijke audio-ingangen, die
ook te gebruiken zijn als lijningang. Aan elke ingang
kan een eigen stoelnummer worden toegewezen,
waardoor de DCN-DDI voor twee deelnemerplaatsen
kan worden gebruikt.
Met behulp van standaardinstellingen kan de eenheid
worden geconfigureerd als deelnemerspost, als
dubbele deelnemersinterface, als voorzitterspost, als
eenheid voor aanwezigheids-/afwezigheidsregistratie
of als omgevingsmicrofoon. De omgevingsmicrofoon
bevindt zich in de conferentieruimte en wordt
automatisch ingeschakeld wanneer geen microfoons
van deelnemersposten of voorzittersposten actief zijn.
Zo beschikken tolken altijd over een audioverbinding
met de conferentieruimte.

Basisfuncties

• De luidsprekeruitgang wordt uitgeschakeld wanneer
de overeenkomstige ingang wordt ingeschakeld

• De eenheid wordt vrijstaand op een tafelblad
gemonteerd, aan een wand bevestigd of discreet in
tafelbladen of armleuningen van stoelen, enzovoort,
aangebracht

• De eenheid is geschikt voor handmicrofoons (DCN-
FHH) of insteekbare microfoons (DCN-MICS, DCN-
MICL) met microfoonaansluitingspaneel (DCN-FMIC)
en microfoonbedieningspaneel (DCN-FMICB)

• De inbouwpost is voorzien van één aansluiting voor
een Intercom Handset (LBB 3555/00).

Bedieningselementen en indicatoren
• Drie schakelaars per ingang met de volgende

mogelijkheden:
– Microfoon- of lijnselectie
– Asymmetrische microfooningang, symmetrische

microfoon-/lijningang of symmetrische
microfooningang met fantoomvoedingselectie

– Selectiemogelijkheden voor het dempen van het
ingangssignaal met 0, 6, 12 of 18 dB. +/- 3 dB
precisieafstelling van ingangsniveau met
potentiometer per verbindingsingang.

• Ingangen voor externe bedieningspanelen (switches)
en uitgangen (LED's) die horen bij de respectieve
microfoons en bedieningspanelen

• Schakelaar waarmee de verschillende modi van de
DCN-DDI kunnen worden geselecteerd:

– Twee deelnemers
– Voorzitter
– Twee deelnemers, één microfoon



– Twee deelnemers, gedempte luidsprekers
– Eén deelnemer
– Aanwezigheids-/afwezigheidsregistratie
– Omgevingsmicrofoon

Aanwijzing
Om de eenheid in de modus voor aanwezigheids-/
afwezigheidsregistratie te kunnen gebruiken, is
tevens pc-besturingssoftware vereist.

Aansluitingen
• Twee RJ11-connectoren voor DCN‑FMIC

Microfoonbedieningspaneel, DCN‑FPRIOB
Prioriteitspaneel, DCN-FV Stempaneel en DCN‑FVCRD
Stem- en kaartpaneel

• RJ11-connector voor LBB 3555/00 Intercom Handset
• Twee gebalanceerde audio-ingangen voor lijn (0 dB)

of microfoon (-60 dB) met of zonder fantoomvoeding
(2 x achtpolige 262° DIN-aansluiting)

• Zespolige ronde connector voor doorlusverbinding
• Een kabel van 2 m met een gegoten zespolige ronde

connector
• Twee stereo-jackaansluitingen van 3,5 mm, waarop

hoofdtelefoons kunnen worden aangesloten of een
luidsprekerpaneel (DCN-FLSP).

Certificaten en goedkeuringen

Regio Certificiëring

Europa CE

Technische specificaties

Mechanische specificaties

Montage Aan wand, onder tafelblad of stoel, in
armleuning of in kabelkanaal

Afmetingen (H x B x D)
(excl. kabels)

35 x 100 x 200 mm

Gewicht 500 g

Kleur Antraciet (PH 10736)

Bestelinformatie

DCN‑DDI Dubbele Deelnemersinterface
DCN Next Generation dubbele deelnemersinterface
voor gebruik in inbouw-maatoplossingen.
Opdrachtnummer DCN-DDI
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