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u Elegantní a moderní design (obdržel ocenění IF)

u Tlačítko pro zapnutí/vypnutí mikrofonu

u Barevný stavový prstencový indikátor

Panel pro ovládání mikrofonu se připojuje k rozhraní
pro dva delegáty (DCN-DDI) přes jeden z řídicích
vstupů RJ11.

Funkce

Ovládací prvky a indikátory
• Jedno tlačítko pro ovládání mikrofonu
• Tříbarevný osvětlený prstenec kolem tlačítka

mikrofonu, který může signalizovat následující stavy:
– Červená barva – mikrofon je aktivní
– Blikající červená barva* – probíhá poslední

minuta doby vyhrazené pro projev
– Zelená barva – delegát je zařazen do seznamu

žádostí
– Blikající zelená barva – delegát je na prvním místě

v seznamu žádostí a je dalším, kdo získá slovo
– Žlutá barva* – delegát je uveden v poznámkovém

bloku a může ovládat svůj mikrofon bez interakce
operátora

* Dostupné pouze při použití počítačového ovládacího softwaru.

Propojení
• 2 konektory RJ11: jeden pro připojení k rozhraní pro

dva delegáty (DCN-DDI) a jeden pro průchozí zapojení

Technické specifikace

Mechanické hodnoty

Montáž Upevnění zacvaknutím do kovové
desky o tloušťce 2 mm nebo společně
se spojkami DCN‑FCOUP a koncovými
krytkami DCN‑FEC do libovolného
okolí

Rozměry (v × š × h) 40 × 50 × 50 mm 

Hmotnost 200 g

Barva  

   DCN‑FMICB Stříbrná (odstín RAL 9022)

   DCN‑FMICB‑D Tmavá (grafitově šedá)

Informace o objednání

DCN‑FMICB Panel pro ovládání mikrofonu pro zápust-
nou montáž
Panel pro ovládání mikrofonu systému DCN Next
Generation pro zápustnou montáž, stříbrný.
Číslo objednávky DCN-FMICB



DCN‑FMICB‑D Panel pro ovládání mikrofonu pro zápust-
nou montáž, tmavý
Panel pro ovládání mikrofon systému DCN Next
Generation pro zápustnou montáž, tmavý.
Číslo objednávky DCN-FMICB-D
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