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A unidade permite fazer o registo de presenças e seis tipos
de votação: parlamentar, resposta da audiência, escolha
múltipla, consulta de opinião, classificação e a favor/contra.

A unidade apresenta um contacto exterior que poderá ser
utilizado para um interruptor exterior de confirmação de
presença ou prevenção de fraudes. Os leitores de
impressões digitais são o exemplo típico de um dispositivo
ligado ao contacto externo.

É possível montar a unidade por encaixe, num painel
metálico com 2 mm de espessura, ou em qualquer outra
superfície utilizando acessórios de instalação DCN-FCOUP
e capas terminais DCN-FEC. A unidade é ligada à interface
para dois delegados (DCN-DDI).

Funções

Controlos e indicadores
Frente

• Cinco botões de votação com indicadores de
confirmação com LEDs amarelos que servem para
solicitar aos utilizadores que registem a sua presença,
votem e confirmem o seu voto. Os botões e os
indicadores funcionam da seguinte forma:
- Sim (+), Não (-) e Abstenção (x) (utilizada para

registo de presenças, votação parlamentar e
votação a favor/contra)

- Algarismos de 1 a 5 (utilizados para escolha
múltipla, consulta de opinião e classificação)

- Escala de classificação: - -, - 0, +, ++ (utilizada para
resposta da audiência)

• Um indicador LED de cor azul para assinalar quando o
sistema está a funcionar normalmente.

Retaguarda

• Um botão "De-init"/"Init"

Interligações

• Dois conectores RJ11, um para ligar à interface DCN-
-DDI para dois delegados e outro para as ligações "loop-
-through"

• Conector para um contacto de presença externo
(tomada AMP173977-3)

Especificações Técnicas

Especificações mecânicas

Montagem Encaixe justo num painel metálico com
2 mm de espessura ou, em qualquer su-
perfície, utilizando acessórios de instala-
ção DCN-FCOUP e capas terminais DCN-
-FEC

Dimensões (A x L x P) 40 x 100 x 82 mm (1,57 x 3,94 x 3,23 pol.)

Peso 81 g (0,18 lb)

Cor Prateado (RAL 9022)

DCN-FV Painel de votação de embutir
▶ Design elegante e moderno (Prémio de design IF)

▶ Contacto de presença externo

▶ Indicadores com LED para confirmação da votação

▶ Indicador de unidade de LEDs activa
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Como encomendar

DCN-FV Painel de votação de embutir
montagem embutida, prateado

DCN-FV

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
al.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.com
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