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u Stijlvol en modern ontwerp (IF-prijs)

u Knop voor microfoon aan/uit

u Gekleurde statusindicatiering

Het microfoonbedieningspaneel wordt op de dubbele
deelnemersinterface (DCN-DDI) aangesloten via een
van de RJ11-contactingangen.

Basisfuncties

Bedieningselementen en indicatoren
• Eén microfoonbedieningsknop
• Driekleurige verlichte ring rond de microfoonknop,

die de volgende situaties kan aangeven:
– Rood - microfoon is actief
– Rood knipperend* - laatste minuut van de

spreektijd is ingegaan
– Groen - de deelnemer is toegevoegd aan de lijst

met spreekverzoeken
– Groen knipperend: de deelnemer staat bovenaan

in de lijst van spreekverzoeken en krijgt als
eerstvolgende het woord.

– Geel* - de deelnemer maakt deel uit van de
notebook en kan zijn microfoon bedienen zonder
tussenkomst van de operator.

* Alleen beschikbaar als pc-besturingssoftware wordt gebruikt.

Aansluitingen
• Twee RJ11-connectoren: een voor aansluiting op de

dubbele deelnemersinterface (DCN-DDI) en een voor
de doorlusverbinding

Technische specificaties

Mechanische specificaties

Montage Klik de unit vast op een metalen paneel
met een dikte van 2 mm, of in
combinatie met DCN-FCOUP
koppelingen en DCN-FEC eindkappen,
in een willekeurige omgeving

Afmetingen (H x B x D) 40 x 50 x 50 mm 

Gewicht 200 g

Kleur  

   DCN‑FMICB Zilver (RAL 9022)

   DCN‑FMICB‑D Donker (grafietgrijs)



Bestelinformatie

DCN‑FMICB Microfoonbedieningspaneel voor Inbouw-
montage
DCN Next Generation microfoonbedieningspaneel voor
inbouwmontage, zilver.
Opdrachtnummer DCN-FMICB

DCN‑FMICB‑D Microfoonbedieningspaneel voor Inbouw-
montage Donker
DCN Next Generation microfoonbedieningspaneel voor
inbouwmontage, donker.
Opdrachtnummer DCN-FMICB-D
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