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u Design elegante e moderno (Prémio de design IF)

u Botão para ligar/desligar o microfone

u Anel colorido indicador do estado

O painel de controlo de microfone é ligado à interface
de delegação dupla (DCN-DDI) através de um dos
contactos de entrada RJ11.

Funções

Controlos e indicadores
• Um botão de controlo de microfone
• Anel iluminado com três cores em torno do botão do

microfone, que pode indicar os seguintes estados:
– Vermelho - o microfone está activo
– Vermelho intermitente* - último minuto do tempo

de palavra
– Verde - o delegado está incluído na lista de

pedidos de palavra
– Verde intermitente - o delegado é o primeiro na

lista de pedidos de palavra e será o próximo a
falar.

– Amarelo* - o delegado está registado no bloco de
notas e pode controlar o seu microfone
directamente e sem intervenção do operador

* Apenas disponível com software para controlo por PC.

Interligações
• Dois conectores RJ11: um para ligar à interface de

delegado dupla (DCN-DDI) e outro para as ligações
em cadeia

Especificações Técnicas

Especificações mecânicas

Limite da altura Encaixe justo num painel metálico com
2 mm de espessura ou, em qualquer
superfície, utilizando acessórios de
instalação DCN‑FCOUP e capas
terminais DCN‑FEC

Dimensões (A x L x P) 40 x 50 x 50 mm 
(1,57 x 1,97 x 1,97 pol.)

Peso 200 g (0,44 lb.)

Cor  

   DCN‑FMICB Prateado (RAL 9022)

   DCN‑FMICB‑D Escuro (cinzento grafite)



Como encomendar

DCN‑FMICB Painel de controlo de microfone de embutir
Painel de controlo do microfone de montagem
embutida DCN Next Generation, prateado.
N.º de encomenda DCN-FMICB

DCN‑FMICB‑D Painel de controlo de microfone de embu-
tir, escuro
Painel de controlo do microfone de montagem
embutida DCN Next Generation, escuro.
N.º de encomenda DCN-FMICB-D
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