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Met dit paneel kan de aanwezigheid van deelnemers
worden geregistreerd en worden zes verschillende
stemprocedures ondersteund: parlementair stemmen,
reacties van publiek peilen, meerkeuzevragen
beantwoorden, opinies peilen, classificaties toekennen en
voor/tegen-stemmen.
De gele LED-bevestigingsindicatoren geven aan dat
gebruikers hun aanwezigheid moeten registreren, moeten
stemmen en de stem die ze hebben uitgebracht moeten
bevestigen.
De blauwe indicator geeft aan dat het stempaneel actief is
en normaal werkt. De blauwe LED-indicator knippert als een
communicatiefout door de unit is gedetecteerd.
De combinatie van stemunit en einddoppen resulteert in
een stijlvol ontwerp dat zowel in modern als klassiek
ingerichte vergaderruimten past.
Doordat de stemunit rechtstreeks op de DCN-netwerkkabel
wordt aangesloten, kan de unit efficiënt worden geplaatst
als er alleen gestemd hoeft te worden.

Basisfuncties

Bedieningselementen en indicatoren

• Vijf stemknoppen met gele bevestigingsindicators om
het volgende te registeren: Aanwezig, Ja (+), Nee (-) en
Onthouden (x) (aanwezigheidsregistratie, parlementair
stemmen en voor/tegen-stemmen). Cijfers: 1 tot 5
(meerkeuzevragen of opiniepeilingen, classificatie
toekennen). Classificatieschaal: - -, -, 0, +, ++ (reactie
van publiek)

• Eén indicator die aangeeft dat de unit actief is. De
blauwe LED-indicator geeft aan dat het systeem
normaal functioneert. De blauwe LED-indicator
knippert als een communicatiefout door de unit is
gedetecteerd.

• Eén knop voor deïnitialisatie/initialisatie aan de
achterzijde van de stemunit.

Aansluitingen

• Een DCN-kabel van 1 m met een aangegoten zespolige
mannelijke ronde connector

• Een DCN-kabel van 1 m met een aangegoten zespolige
vrouwelijke ronde connector voor een
doorlusverbinding met het netwerk

Aanwijzing Een ongebruikte uitgangskabel moet worden
afgesloten met een DCN-CBTRP-eindstekker.

DCN-FVU stemunit
▶ IF-ontwerpprijs

▶ Biedt de mogelijkheid tot parlementair stemmen,
cijfers geven en een classificatie toekennen

▶ LED-indicator die aangeeft dat de uitgebrachte stem
moet worden bevestigd

▶ LED-indicator die aangeeft dat het stempaneel actief is

▶ Gemakkelijk te monteren

▶ Stijlvol ontwerp dat zowel in modern als klassiek
ingerichte vergaderruimten past

▶ Rechtstreekse doorlusverbinding met het netwerk

▶ Voordelige oplossing voor plaatsen waar alleen
gestemd hoeft te worden.
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Technische specificaties

Mechanische specificaties

Montage Kunnen in een metalen paneel met een dikte
van 2 mm worden vastgeklikt of in combi-
natie met DCN-FCOUP-koppelingen en
DCN-FEC-einddoppen in elke omgeving
worden gemonteerd.

Afmetingen (H x B x D) 40 x 100 x 82 mm

Gewicht 250 g

Kleur Zilver (RAL 9022)

Bestelinformatie

DCN-FVU stemunit
rechtstreekse doorlusverbinding met DCN-
netwerk, inbouw, zilver

DCN-FVU
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