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u Κομψό και μοντέρνο σχέδιο (βραβείο IF)

u Επιτρέπει τη συμμετοχή σε ψηφοφορίες τύπου
κοινοβουλίου, αριθμητικών τιμών και κλίμακας
βαθμολόγησης

u Τοποθετείται εύκολα

u Απευθείας σύνδεση με βρόχο διέλευσης στο δίκτυο
DCN

u Οικονομική λύση για θέσεις που απαιτούν μόνο
δυνατότητες ψηφοφορίας

Η χωνευτή μονάδα ψηφοφορίας επιτρέπει την
καταχώριση παρουσίας και έξι τύπους ψηφοφορίας:
τύπου κοινοβουλίου, ανταπόκρισης ακροατηρίου,
πολλαπλών επιλογών, σφυγμομέτρησης κοινής γνώμης,
βαθμολόγησης και υπέρ/κατά.
Οι κίτρινες λυχνίες LED επιβεβαίωσης προτρέπουν το
χρήστη να δηλώσει την παρουσία του, να ψηφίσει και να
επιβεβαιώσει την καταχώριση της ψήφου του.
Η μπλε ενδεικτική λυχνία LED λειτουργίας της μονάδας
υποδεικνύει ότι το σύστημα βρίσκεται σε κανονική
λειτουργία. Η μπλε λυχνία LED αναβοσβήνει όταν η
μονάδα ανιχνεύσει σφάλμα επικοινωνίας.
Ο συνδυασμός της μονάδας ψηφοφορίας με τις τάπες
άκρων δημιουργεί ένα πολύ κομψό σχέδιο, το οποίο
ταιριάζει τόσο σε σύγχρονες όσο και σε παραδοσιακές
αίθουσες συσκέψεων.
Η απευθείας σύνδεση με το καλώδιο του δικτύου DCN
εξασφαλίζει μια οικονομική λύση για θέσεις που
απαιτούν μόνο δυνατότητες ψηφοφορίας

Περιγραφή λειτουργ.

Στοιχεία ελέγχου και ενδεικτικές λυχνίες
Μπροστινή πλευρά

• Πέντε κουμπιά ψηφοφορίας με κίτρινες ενδείξεις
επιβεβαίωσης, οι οποίες προτρέπουν το χρήστη να
δηλώσει την παρουσία του, να ψηφίσει και να
επιβεβαιώσει την καταχώριση της ψήφου του. Τα
κουμπιά και οι ενδείξεις λειτουργούν ως εξής:

– Ναι (+), όχι (-) και αποχή (x) (χρησιμοποιούνται
για καταχώριση παρουσίας και ψηφοφορίες τύπου
κοινοβουλίου και υπέρ/κατά)

– Αριθμητικές τιμές 1 έως 5 (χρησιμοποιούνται για
ψηφοφορίες τύπου πολλαπλών επιλογών,
σφυγμομετρήσεις κοινής γνώμης και
βαθμολόγηση)

– Κλίμακα βαθμολόγησης: - -, -, 0, +, ++
(χρησιμοποιείται για την ανταπόκριση
ακροατηρίου)

• Μία ένδειξη λειτουργίας της μονάδας. Η μπλε
ενδεικτική λυχνία LED λειτουργίας της μονάδας
παραμένει συνεχώς αναμμένη όταν το σύστημα
βρίσκεται σε κανονική λειτουργία. Η μπλε λυχνία LED
αναβοσβήνει όταν η μονάδα ανιχνεύσει σφάλμα
επικοινωνίας

Πίσω πλευρά
• Ένα κουμπί αναίρεσης προετοιμασίας/επανεκκίνησης

Διασυνδέσεις
• Καλώδιο DCN μήκους 1 m (39,4 in) που καταλήγει σε

χυτευτό κυκλικό αρσενικό βύσμα έξι πόλων



• Καλώδιο DCN μήκους 1 m (39,4 in) που καταλήγει σε
χυτευτό κυκλικό θηλυκό βύσμα έξι πόλων για σύνδεση
με βρόχο διέλευσης στο δίκτυο DCN

Σημείωση
Εάν κάποιο καλώδιο εξόδου παραμείνει
αχρησιμοποίητο, πρέπει να τερματιστεί με βύσμα
τερματισμού LBB 4118/00.

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 100 x 79,42 mm 
(1,57 x 3,94 x 3,12 in)

Βάρος 250 g (0,55 lb)

Χρώμα  

   DCN‑FVU Ασημί (RAL 9022)

   DCN‑FVU‑D Σκούρο (γκρι γραφίτη)

Πληροφορίες παραγγελίας

DCN‑FVU Χωνευτή μονάδα ψηφοφορίας
Μονάδα ψηφοφορίας χωνευτής τοποθέτησης DCN
Επόμενης γενιάς με απευθείας σύνδεση βρόχου
διέλευσης σε δίκτυο DCN, ασημί.
Αρ. παραγγελίας DCN-FVU

DCN‑FVU‑D Χωνευτή μονάδα ψηφοφορίας, σκουρόχρω-
μη
Μονάδα ψηφοφορίας χωνευτής τοποθέτησης DCN
Επόμενης γενιάς με απευθείας σύνδεση βρόχου
διέλευσης σε δίκτυο DCN, σκουρόχρωμη.
Αρ. παραγγελίας DCN-FVU-D

Αξεσουάρ υλικού

LBB 4118/00 Βύσμα τερματισμού DCN
Βύσμα τερματισμού DCN Επόμενης γενιάς για χρήση με
καλωδίωση DCN ανοικτών άκρων.
Αρ. παραγγελίας LBB4118/00
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