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u Kaksoiskäyttötila, kaksi mikrofonia ja kaksi äänestys-
ja korttipaneelia

u Kaksi mikrofoni-/linjatuloa

u Kuuloke- tai kaiutinlähdöt

u Useita asennusvaihtoehtoja

u Soveltuu sisään-/uloskäynnin rekisteröintiin

DDI on tarkoitettu käytettäväksi uppoasennetuissa
mukautetuissa ratkaisuissa. Siihen voidaan lisätä
toimintoja, jolloin se soveltuu sekä puheenjohtajille
että osallistujille. Se sisältää esimerkiksi
äänestyspaneelin liitännän varustettuna kortinlukijalla
tai ilman kortinlukijaa (DCN‑FVCRD ja DCN-FV). Lisäksi
kahta erillistä äänituloa voidaan käyttää linjatuloina.
Kummallekin tulolle voidaan määrittää oma
paikkanumeronsa, jolloin DCN-DDI:tä voi käyttää kaksi
osallistujaa.
DDI:n asetusten avulla yksikkö voidaan määrittää
yhden tai kahden käyttäjän laitteeksi, puheenjohtajan
yksiköksi, sisään- tai uloskäynnin yksiköksi tai
taustahälyn vaimentavaksi mikrofoniksi. Taustahälyn
vaimentava mikrofoni sijaitsee konferenssipaikalla, ja
se kytketään automaattisesti käyttöön, kun muita
osallistujien tai puheenjohtajan yksiköiden mikrofoneja
ei ole aktiivisina. Näin tulkkien ääniyhteys
konferenssipaikkaan säilyy katkeamattomana.

Perustoiminnot

• Kaiutinlähtö kytketään pois käytöstä, kun vastaava
tulo kytketään käyttöön.

• Yksikkö voidaan sijoittaa pöydälle vapaasti tai
kiinnittää pöytään, seinään tai tuolin käsinojaan.

• Yksikkö tukee käsimikrofoneja (DCN-FHH) tai
liitettäviä mikrofoneja (DCN-MICS, DCN-MICL) ja
mikrofonin liitäntäpaneelia (DCN-FMIC, DCN-FMICB).

• Yksikössä on yksi sisäpuhelimen kuulokeliitäntä
(LBB 3555/00).

Näppäimet ja merkkivalot
• Kolme kytkintä kutakin tuloa kohden:

– Mikrofonin tai linjan valinta
– Asymmetrinen mikrofonitulo, symmetrinen

mikrofoni-/linjatulo tai symmetrinen
mikrofonitulo, jossa phantom-virran
valintamahdollisuus

– Tulotason vaimennusvaihtoehdot 0, 6, 12 tai
18 dB ja +/- 3 dB:n hienosäätöpotentiometri
kutakin tuloliitäntää kohden

• DCN-mikrofoneja ja ohjauspaneeleja vastaavat
etäohjauksen tulot (kytkimet) ja lähdöt (merkkivalot)

• Kytkin DCN-DDI-tilan valitsemista varten:
– Kaksi osallistujaa
– Puheenjohtaja
– Kaksi osallistujaa, yksi mikrofoni
– Kaksi osallistujaa, mykistetyt kaiuttimet
– Yksi osallistuja
– Sisäänkäynti/uloskäynti
– Ympäröivä mikrofoni

Huomautus
Sisäänkäynti/uloskäyntikäyttö edellyttää
tietokoneohjelmistoa.



Liitännät
• Kaksi RJ11-liitäntää mikrofonin ohjauspaneelille

DCN‑FMIC, prioriteettipaneelille DCN‑FPRIOB,
äänestyspaneelille DCN-FV, äänestys- ja
korttipaneelille DCN‑FVCRD

• RJ11-liitäntä sisäpuhelimen kuulokkeelle
LBB 3555/00

• Kaksi tasapainotettua äänituloa linjalähteelle (0 dB)
tai mikrofonilähteelle (-60 dB), phantom-virta
valinnainen (2 kahdeksannastaista 262° DIN -tyypin
liitäntää)

• Kuusinastainen pyöreä liitin järjestelmän kaapelien
silmukkakytkentää varten

• 2 m pitkä kaapeli, jossa maadoitettu kuusinastainen
pyöreä liitin

• Kaksi 3,5 mm:n stereoliitäntää kuulokkeille tai
kaiutinpaneelille DCN‑FLSP).

Hyväksynnät

Alue Sertifiointi

Eurooppa CE

Tekniset tiedot

Mekaaniset tiedot

Kiinnitys Seinään, pöydän tai tuolin alapintaan,
käsinojaan tai kaapeliputkeen

Mitat (K x L x S)
(ilman kaapeleita)

35 x 100 x 200 mm

Paino 500 g

Väri Harmaa (PH 10736)

Tilaustiedot

DCN‑DDI, kahden käyttäjän liittymä
DCN Next Generation -sarjan kahden osallistujan
liittymä uppoasennettuja mukautettuja ratkaisuja
varten.
Tilausnumero DCN-DDI
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