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u İki mikrofon ve iki oylama ve kart paneli için İkili
Delege modu

u İki mikrofon/hat girişi

u Kulaklıklara veya hoparlörlere çıkışlar

u Çeşitli montaj seçenekleri

u Giriş/çıkış kaydı için kullanım

İkili Delege Arabirimi, gömme montajlı özel çözümlerde
kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Birçok özelliğin
eklenmesine olanak sağlayarak, ürünü başkanlar ve
delegeler için uygun hale getirir. Bu özellikler arasında,
bir Kart okuyucu ile veya Kart okuyucu olmadan
Oylama Paneli bağlantı olanakları bulunmaktadır
(DCN‑FVCRD ve DCN-FV). Ayrıca, hat girişi olarak
kullanılabilecek iki ayrı ses girişi bulunmaktadır. Her
giriş kendi koltuk numarasına atanabilir ve DCN-
DDI'nın iki delege konumuna hizmet vermesine olanak
sağlar.
Delege ünitesi, ikili delege, başkan ünitesi, giriş/çıkış
ünitesi veya ortam mikrofonu olarak kullanmak üzere
İkili Delege Arabirimine atamak için ayarlar
bulunmaktadır. Ortam mikrofonu, konferans salonuna
yerleştirilir ve başka bir delege ünitesinin veya başkan
ünitesinin mikrofonu aktif değilken otomatik olarak
açılır. Böylece, tercümanlar konferans salondaki
konuşmaları her zaman duyabilir.

Fonksiyonlar

• Karşılık gelen giriş açıldığında hoparlör çıkışı kapatılır
• Ünite, bağımsız şekilde masa üstüne, duvara veya gizli

bir şekilde masa üstlerine ya da koltuk kolluklarına vb.
monte edilebilir.

• Ünite, Mikrofon Bağlantı Paneli (DCN-FMIC) ve
Mikrofon Kontrol Paneli (DCN-FMICB) ile El
Mikrofonları (DCN-FHH) veya Takılabilir Mikrofonlara
(DCN-MICS, DCN-MICL) uygundur.

• Ünite, Dahili Haberleşme Ahizesi (LBB 3555/00) için
tek bir bağlantı sunar.

Kontroller ve Göstergeler
• Aşağıdaki olanaklar ile giriş başına Üç Anahtar:

– Mikrofon veya hat seçimi
– Asimetrik mikrofon girişi, simetrik mikrofon/hat

girişi veya phantom güç seçeneğiyle simetrik
mikrofon girişi

– Giriş ara bağlantısı başına, giriş seviyesi ince ayar
potansiyometresi ile 0, 6, 12 veya 18 dB +/- 3 dB
giriş zayıflatma seçimi

• DNC mikrofonları ve kontrol panellerine uygun
uzaktan kumanda girişleri (anahtarlar) ve çıkışlar
(LED'ler)

• DCN-DDI'nın farklı modlarını seçmek için geçiş yapın:
– İkili delege
– Başkan
– İkili delege, bir mikrofon
– İkili delege, sessiz hoparlörler
– Tek delege
– Giriş/Çıkış
– Ortam mikrofonu



Not
Giriş/çıkış modunu kullanmak için ayrıca bilgisayar
kontrol yazılımı gerekir.

Karşılıklı bağlantılar
• Mikrofon Kontrol Paneli DCN‑FMIC, Öncelik Paneli

DCN‑FPRIOB, Oylama Paneli DCN-FV, Oylama ve Kart
Paneli DCN‑FVCRD için iki RJ11 konnektörü

• Dahili Haberleşme Ahizesi LBB 3555/00 için RJ11
konektörü

• Phantom güç kaynağı (2 x sekiz kutuplu 262° DIN tipi
soket) ile veya phantom güç kaynağı olmadan, hat
(0 dB) veya mikrofon (-60 dB) kaynakları için iki
dengeli ses girişi

• Geçişli sistem kablo bağlantıları için altı kutuplu
yuvarlak konektör

• Dökme altı kutuplu yuvarlak konektör ile
sonlandırılmış 2 m (78,7 inç) kablo

• Kulaklıklara veya hoparlör paneline (DCN‑FLSP)
bağlantı için iki 3,5 mm (0,14 inç) stereo jak soketi.

Sertifikalar ve Onaylar

Bölge Sertifikasyon

Avrupa CE

Teknik Spesifikasyonlar

Mekanik

Montaj Duvara, masa veya koltuğun altına,
kolçağa veya kablo kanalına

Boyutlar (Y x G x D)
(kablolar hariç)

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

Ağırlık 500 g (1,10 lb)

Renk Kömür siyahı (PH 10736)

Sipariş Bilgileri

DCN‑DDI İkili Delege Arabirimi
gömme montajlı özel çözümler için
Sipariş numarası DCN-DDI
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