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u Κομψό και μοντέρνο σχέδιο (βραβείο IF)

u Κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
μικρόφωνου

u Έγχρωμος δακτύλιος ένδειξης κατάστασης

Ο πίνακας ελέγχου μικροφώνων συνδέεται στη
διασύνδεση δύο συνέδρων (DCN-DDI) μέσω μίας από
τις εισόδους σήματος ελέγχου τύπου RJ11.

Περιγραφή λειτουργ.

Στοιχεία ελέγχου και ενδεικτικές λυχνίες
• Ένα κουμπί ελέγχου μικροφώνου
• Φωτιζόμενος δακτύλιος τριών χρωμάτων γύρω από το

κουμπί του μικροφώνου, ο οποίος μπορεί να
υποδεικνύει τις εξής καταστάσεις:

– Κόκκινο - το μικρόφωνο είναι ενεργό
– Κόκκινο που αναβοσβήνει* - ο σύνεδρος βρίσκεται

στο τελευταίο λεπτό του χρόνου ομιλίας
– Πράσινο - ο σύνεδρος έχει συμπεριληφθεί στη

λίστα αιτημάτων
– Πράσινο που αναβοσβήνει - ο σύνεδρος είναι

πρώτος στη λίστα αιτημάτων και είναι ο επόμενος
που θα μιλήσει

– Κίτρινο* - ο σύνεδρος είναι στην κατάσταση
"σημειωματάριου" και μπορεί να ελέγχει το
μικρόφωνό τους χωρίς την επέμβαση του χειριστή

* Διαθέσιμο μόνο σε συνδυασμό με λογισμικό ελέγχου για υπολογιστή.

Διασυνδέσεις
• 2 υποδοχές τύπου RJ11: μία για σύνδεση με τη

διασύνδεση δύο συνέδρων (DCN-DDI) και μία για το
βρόχο διέλευσης

Τεχνικά στοιχεία

Μηχανικά χαρακτηριστικά

Τοποθέτηση Κουμπωτή τοποθέτηση σε μεταλλικό
πλαίσιο πάχους 2 mm ή, σε συνδυασμό
με τους συνδέσμους DCN‑FCOUP και
τις τάπες άκρων DCN‑FEC, σε
οποιοδήποτε περιβάλλον

Διαστάσεις (Υ x Π x Β) 40 x 50 x 50 mm 
(1,57 x 1,97 x 1,97 in)

Βάρος 200 g (0,44 lb)

Χρώμα  

   DCN‑FMICB Ασημί (RAL 9022)

   DCN‑FMICB‑D Σκούρο (γκρι γραφίτη)



Πληροφορίες παραγγελίας

DCN‑FMICB Χωνευτός πίνακας ελέγχου μικροφώνων
Πίνακας ελέγχου μικροφώνων χωνευτής τοποθέτησης
DCN Επόμενης γενιάς, ασημί.
Αρ. παραγγελίας DCN-FMICB

DCN‑FMICB‑D Χωνευτός πίνακας ελέγχου μικροφώνων,
σκουρόχρωμος
Πίνακας ελέγχου μικροφώνων χωνευτής τοποθέτησης
DCN Επόμενης γενιάς, σκουρόχρωμος.
Αρ. παραγγελίας DCN-FMICB-D
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