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A interface de delegado dupla foi concebida para ser
utilizada em soluções embutidas e personalizadas.
Permite acrescentar diversas funções, fazendo com
que seja adequada para presidentes e delegados.
Entre essas funções incluem-se a ligação de um painel
de votação, com ou sem leitor de cartões (DCN‑FVCRD
e DCN-FV). Existem ainda duas entradas de áudio
separadas, que podem igualmente ser usadas como
entradas de linha. E possível atribuir a cada entrada o
seu próprio número de lugar, sendo assim possível
que o modelo DCN-DDI sirva duas posições de
delegado.
É possível definir a interface para dois delegados para
ser utilizada como unidade de delegado, unidade para
dois delegados, unidade de presidente, unidade de
entrada/saída ou microfone de som ambiente. O
microfone de som ambiente está instalado na sala de
conferências e é automaticamente ligado sempre que
não esteja activo nenhum outro microfone de uma
unidade de delegado ou de presidente. Desta forma,
os intérpretes mantêm contacto áudio permanente
com a sala de conferências.
Funções
• A saída para altifalantes é desligada sempre que a
correspondente entrada for ligada

u

Modo para dois delegados com dois microfones e
dois painéis de votação com leitor de cartões

u

Duas entradas de linha/microfone

u

Saídas para auscultadores e altifalantes

u

Diversas opções de montagem

u

Utilização para registo de entrada/saída

• A unidade pode ser usada de forma autónoma no
tampo de uma mesa ou bancada, instalada numa
parede ou instalada discretamente no tampo de uma
mesa ou no braço de uma cadeira, etc.
• A unidade é adequada para microfones de mão (DCN-FHH) ou microfones de conector (DCN-MICS, DCN-MICL) com painel de ligação de microfone (DCN-FMIC) e painel de controlo do microfone (DCN-FMICB)
• A unidade permite a ligação a um auscultador
telefónico para intercomunicação (LBB 3555/00).

Controlos e indicadores

• Três comutadores por entrada com as seguintes
possibilidades:
– Selecção de linha ou microfone
– Entrada assimétrica para microfone, entrada
simétrica para microfone/ linha, ou entrada
simétrica para microfone com selecção de
alimentação fantasma
– Selecção da atenuação de entrada de 0, 6, 12 ou
18 dB +/- 3 dB com potenciómetro de ajuste fino
do nível de entrada para cada interligação de
entrada
• Entradas para controlo remoto (interruptores) e
saídas (LED) em concordância com os microfones e
os painéis de controlo DCN
• Selector para escolher cada um dos modos da DCN-DDI:
– Dois delegados
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–
–
–
–
–
–

Presidente
Dois delegados, um microfone
Dois delegados, altifalantes desactivados
Um único delegado
Entrada/saída
Microfone de som ambiente

Nota
Para utilizar o modo de entrada/saída, é
igualmente necessário software para controlo por
PC.

Interligações

• Dois conectores RJ11 para o painel de controlo do
microfone DCN‑FMIC, painel de prioridade
DCN‑FPRIOB, painel de votação DCN-FV, painel de
votação com leitor de cartões DCN‑FVCRD
• Conector RJ11 para o auscultador telefónico para
intercomunicação LBB 3555/00
• Duas entradas de áudio balanceadas para linha (0 dB)
ou microfone (-60 dB) com ou sem fonte de
alimentação fantasma (2 tomadas com oito pólos
262° DIN)
• Conector circular com seis pólos para a cablagem
"loop-through"
• Cabo com 2 m (78,7 pol.) terminado por um conector
circular blindado com seis pólos
• Duas tomadas para jack estéreo de 3,5 mm
(0,14 pol.) para ligar auscultadores ou um painel de
altifalante (DCN‑FLSP).

Certificados e Aprovações
Região

Certificação

Europa

CE

Especificações Técnicas
Especificações mecânicas
Montagem

Na parede, por baixo de uma mesa,
bancada ou cadeira, no braço da
cadeira ou na conduta de cabos

Dimensões (A x L x P)
(excluindo os cabos)

35 x 100 x 200 mm
(1,4 x 3,9 x 7,9 pol.)

Peso

500 g (1,10 lb)

Cor

Antracite (PH 10736)

Como encomendar
DCN‑DDI Interface de Delegado Duplo

Interface para dois delegados DCN Next Generation
para soluções personalizadas de montagem embutida.
N.º de encomenda DCN-DDI

3 | DCN‑DDI Interface de Delegado Duplo

Representado por:
Portugal:
Bosch Security Systems
Sistemas de Segurança, SA.
Av. Infante D.Henrique, Lt.2E - 3E
Apartado 8058
Lisboa, 1801-805
Telefone: +351 218 500 360
Fax: +351 218 500 088
pt.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.com/pt

America Latina:
Robert Bosch Ltda
Security Systems Division
Via Anhanguera, Km 98
CEP 13065-900
Campinas, Sao Paulo, Brazil
Phone: +55 19 2103 2860
Fax: +55 19 2103 2862
latam.boschsecurity@bosch.com
www.boschsecurity.com

© Bosch Security Systems 2014 | Dados sujeitos a alteração sem aviso prévio.
1788277259 | pt, V6, 26. Mai 2014

