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TC3 Frontplaatpakket

Techconnect is een modulaire serie audiovisuele frontplaten, die speciaal 

voor AV-installateurs is vervaardigd. Een ‘afwerking‘ die in twee delen 

wordt geleverd en past op inbouwdozen (of ‘montagering‘ in geval van een 

holle wand), waarna de modules erin worden geplaatst om de installatie 

af te ronden. Techconnect is gebaseerd rond de standaardmaten voor 

inbouwdozen van het VK; Vision levert ook montagehardware voor andere 

landen. Voor 99% van de professionele AVinstallaties is dezelfde set van 

modules nodig; daarom biedt Vision een eenvoudig pakket aan met

een basisselectie van modules als beginpunt.

Selecteer de lengte van de kabel in het pakket dat u nodig hebt, vanaf:

Onderdeel van het Techconnect 3-systeem

3m (9 ft) 5m (16 ft) 10m (33 ft) 15m (49 ft)

Mat wit

Techconnect3 is zuiver wit met

een ingebeiteld profiel en bevat

11 mm ruimte boven en 

onder de connectoren voor 

informatiestickers of bedrijfs-/

merkstickers.

Plus solide

Techconnect3 heeft kortere 

modules en extra ribbels om 

buigen van de modules te 

verminderen. Bij onderdelen 

waar buigen gewenst is, wordt 

ABS-plastic gebruikt.

Inschroefbare modules

De modules zijn voorzien van 

een tabje dat onderaan in de 

afwerking wordt gehaakt.  

Hierna wordt de module met

een paar slagen van de 

voorgeïnstalleerde schroeven  

op zijn plek vergrendeld.

Verbeterde pasvorm en 

afwerking

Techconnect3 heeft meer ruimte

achter de bekabeling van de 

modules; tussen de modules 

zitten kleinere en beter verdeelde 

ruimten.

TC3-PK EU SAP: 3446594  

US SAP: 12939494

Inhoud modulepakketten

1 x 2-gangs VK-inbouwdoos TC3 

BACKBOX2G [SAP:3446598]

1 x 2-gangs afwerking TC3 SURR2G 

[SAP:3446603]

1 x VGA met ministekker TC3 

VGAF3.5MM [SAP:3446585]

1 x USB (B-type aan voorzijde) TC3 

USBB [SAP:3446581]

1 x HDMI TC3 HDMI [SAP:3446573]

3 x Blanco TC3 BLANK [SAP:3446572]

vav.link/nl/tc3-pk



Modules

TC3-versterker 50 W
T C3-AMP / EU SAP: 3446595 / US SAP:
12939499

Uite rst com pacte  digitale  ve rste rke r van 2 x
25 W (RMS) bij 8 ohm
2 ste re o-ingange n (ingang 1 he rhaald op de
voor- e n achte rkant)
IR-afstandsbe die ning inbe gre pe n

vav.link/nl/tc3-am p

TC3-bedieningsmodule
T C3-CT L / EU SAP: 3446596 / US SAP:
12939501

Be die ning van proje ctors e nz . via IR, RS-232,
RS-485, e n 12V
Planning van com m ando’s
Voe ding d.m .v. stroom ne tadapte r of
batte rije n

vav.link/nl/tc3-ctl

TC3-ministekkermodule (phoenix aan
de achterkant)
T C3 3.5MM/V2 / EU SAP: 5354529 / US SAP:
14556663

Ne e m t é é n m odule ple k in be slag
Ide aal voor ge bruik m e t ste re oaudiokabe l
Phoe nix-conne ctor aan de  achte rkant
Doorvoe r aan de  achte rkant
Wanne e r e e n kabe l op de  voorkant wordt
aange slote n, wordt de  ve rbinding m e t de
ingang aan de  achte rkant ve rbroke n

vav.link/nl/tc3_3-5m m -v2

Lege TC3-module
T C3 BLANK / EU SAP: 3446572 / US SAP:
12980822

Ee nvoudige  le ge  m odule s om  onge bruikte
sle uve n te  ve rbe rge n in de  kast
Ne e m t é é n m odule ple k in be slag

vav.link/nl/tc3_blank

TC3-borstelmodule
T C3 BRUSH / EU SAP: 4726966 / US SAP:
13333558

Ee nvoudige  dubbe lbre de  m odule  m e t
ope ning om  kabe ls doorhe e n te  tre kke n
Borste ls ove r e e n kabe lope ning van 42 x 22
m m  (1,65" x 0,87")
Ne e m t twe e  m odule ple kke n in be slag

vav.link/nl/tc3_brush

TC3-HDMI-module
T C3 HDMI / EU SAP: 3446573 / US SAP:
12980823

HDMI-m odule  v2.0 (4K)
Inclusie f korte  kabe l aan achte rkant m e t
vrouwe lijke  HDMI-conne ctor
Ve rstuurt digitale  audio e n vide o ove r é é n
kabe l
Ne e m t é é n m odule ple k in be slag

vav.link/nl/tc3_hdm i

TC3-HDMI-module
T C3 HDMI+ / EU SAP: 7345515

HDMI-m odule  v2.0 (4K)
Inclusie f korte  kabe l aan de  achte rkant m e t
vrouwe lijke  HDMI-conne ctor
In-line  booste r
Dikke r kope r om  proble e m installatie s op te
losse n

vav.link/nl/tc3_hdm iplus

TC3-stopcontactmodule voor het
VK
T C3 PWRUK / EU SAP: 4875953

Ne e m t drie  m odule ple kke n in be slag
Ge aard stopcontact voor he t VK
Ide aal voor ge bruik in de  tafe lfrontplaat van
Vision

vav.link/nl/tc3_pwruk
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Modules

TC3-RJ45-module
T C3 RJ45 / EU SAP: 3446576 / US SAP:
12980826

Ne e m t é é n m odule ple k in be slag
RJ45-aanslu iting aan de  achte rkant

vav.link/nl/tc3_rj45

4-poorts TC3-luidsprekermodule
voor aansluiting van niet-
geïsoleerde draden
T C3 SPEAKER / EU SAP: 3446578 / US SAP:
12980828

Ide aal voor lu idspre ke rkabe ls
Ve e rkle m m e n aan de  achte rkant - sne l e n
ve ilig
Ne e m t é é n m odule ple k in be slag

vav.link/nl/tc3_spe ake r

TC3-USB-A-naar-USB-B-module
T C3 USBA / EU SAP: 3446580 / US SAP:
12980830

Aanslu iting van type  'B'  aan de  achte rkant
ne t als bij e e n printe r
Aanslu iting van type  'A'  aan de  voorkant ne t
als bij e e n laptop
Ne e m t é é n m odule ple k in be slag
USB 3.0

vav.link/nl/tc3_usba

TC3-USB-B-naar-USB-A-module
T C3 USBB / EU SAP: 3446581 / US SAP:
12980831

Aanslu iting van type  'A'  aan de  achte rkant
ne t als bij e e n laptop
Aanslu iting van type  'B'  aan de  voorkant ne t
als bij e e n printe r
Ne e m t é é n m odule ple k in be slag
USB 3.0

vav.link/nl/tc3_usbb

TC3-USB-B-naar-USB-A-module
met actieve booster
T C3 USBB+ / EU SAP: 3446582 / US SAP:
12980832

Aanslu iting van type  'B'  aan de  voorkant ne t
als bij e e n printe r
Aanslu iting van type  'A'  aan de  achte rkant
ne t als bij e e n laptop
Actie f circuit ge bruikt 5 V, ge drage n via USB
om  he t signaal te  ve rste rke n
Ne e m t é é n m odule ple k in be slag
USB 3.0

vav.link/nl/tc3_usbbplus

Techconnect USB-C module
T C3 USBC / EU SAP: 4783744 / US SAP:
13517033

"C" type  socke t on the  front
Tail on re ar with HDMI and USB-A socke ts
HDMI 4K @ 60 Hz
USB 3.0
Active  circuit boosts signals

vav.link/nl/tc3_usbc
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Modules

TC3-VGA- en audiomodule (phoenix
aan de achterkant)
T C3 VGAF3.5MM / EU SAP: 3446585 / US SAP:
12980837

Vrouwe lijke  15-pins D-sub-conne ctor voor pc-
uitgang
Me t e e n 3,5 m m  m iniste kke raanslu iting voor
ste re oge lu id
Phoe nix-conne ctor aan de  achte rkant
Nie t ge labe ld
Ne e m t é é n m odule ple k in be slag

TC3-VGA- en audiomodule
T C3 VGAF3.5MMD / EU SAP: 3446586 / US
SAP: 12980818

Vrouwe lijke  15-pins D-sub-conne ctor voor pc-
uitgang
Me t e e n 3,5 m m  m iniste kke raanslu iting voor
ste re oge lu id
Vrouwe lijke  D-sub (VGA-conne ctor) aan de
achte rkant in plaats van phoe nix-conne ctor
Nie t ge labe ld
Ne e m t é é n m odule ple k in be slag

vav.link/nl/tc3_vgaf3-5m m d

TC3-VGA-module
T C3 VGAFD / EU SAP: 3498783 / US SAP:
12980836

Vrouwe lijke  15-pins D-sub-conne ctor voor pc-
uitgang
Vrouwe lijke  D-sub (VGA-conne ctor) aan de
achte rkant in plaats van phoe nix-conne ctor
Ne e m t é é n m odule ple k in be slag

vav.link/nl/tc3_vgafd

TC3-VGA-module (phoenix aan de
achterkant)
T C3 VGAF / EU SAP: 3446584 / US SAP:
12980835

Vrouwe lijke  15-pins D-sub-conne ctor voor pc-
uitgang
Phoe nix-conne ctor aan de  achte rkant
Ne e m t é é n m odule ple k in be slag

vav.link/nl/tc3_vgaf
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Cables

Witte HDMI-kabel
Witte high-speed HDMI-kabel met Ethernet. Compacte vergulde connector.
Getest voor categorie 2.

0,5 m (1,6 ft)
T C 0.5MHDMI / EU SAP: 3058973 / US SAP:
12939552

vav.link/nl/tc_0-5mhdmi

1 m (3,2 ft)
T C 1MHDMI / EU SAP: 3058974 / US SAP:
12939589

vav.link/nl/tc_1mhdmi

1,5 m (4,9 ft)
T C 1.5MHDMI / EU SAP: 4500873 / US SAP:
13041725

vav.link/nl/tc_1-5mhdmi

2 m (6,5 ft)
T C 2MHDMI / EU SAP: 3265151 / US SAP:
12939586

vav.link/nl/tc_2mhdmi

3 m (9,8 ft)
T C2 3MHDMI / EU SAP: 3000666 / US SAP:
12939521

vav.link/nl/tc2_3mhdmi

5 m (16,4 ft)
T C2 5MHDMI / EU SAP: 2746863 / US SAP:
12939525

vav.link/nl/tc2_5mhdmi

10 m (32,8 ft)
T C2 10MHDMI / EU SAP: 2746864 / US SAP:
12939462

vav.link/nl/tc2_10mhdmi

15 m (49,2 ft)
T C2 15MHDMI / EU SAP: 2746865 / US SAP:
12939465

vav.link/nl/tc2_15mhdmi

20 m (65,6 ft)
T C 20MHDMI+ / EU SAP: 4842771 / US SAP:
13445533

vav.link/nl/tc_20mhdmiplus

30 m (98,4 ft)
T C 30MHDMI+ / EU SAP: 4842772 / US SAP:
13445534

https://vav.link/nl/tc_0-5mhdmi
https://vav.link/nl/tc_1mhdmi
https://vav.link/nl/tc_1-5mhdmi
https://vav.link/nl/tc_2mhdmi
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Cables

Witte USB 2.0-kabel
USB-A is  het type connector dat wordt aangesloten op uw laptop. USB-B is  het
uiteinde dat wordt aangesloten op uw printer.
Hoogwaardige gevlochten afscherming en ferrietkern bij beide uiteinden als
bescherming tegen EMF- en RF-interferentie.
*Modellen 10m+ z ijn uitgerust met een in-line actieve booster (48 mm / 1,9″ lang
x 25 mm / 0,98″ breed) halverwege de kabel geïntegreerd.
Indien gebruikt met de Vis ion Techconnect modulaire frontplaat adviseren wij
gebruik in combinatie met de TC2 USB+ actieve boostermodule met alle kabels
met een lengte van meer dan 5m (16,4 ft).

10 m (32,8 ft)
T C 10MUSB+/2 / EU SAP: 7428313

vav.link/nl/tc_10musbplus-2

15 m (49,2 ft)
T C 15MUSB+/2 / EU SAP: 7419234

vav.link/nl/tc_15musbplus-2

1m (3.2ft)
T C 1MUSB / EU SAP: 3265177 / US SAP:
12939570

vav.link/nl/tc_1musb

2m (6.5ft)
T C 2MUSB / EU SAP: 3265178 / US SAP:
12939571

vav.link/nl/tc_2musb

3 m (9,8 ft)
T C2 3MUSB / EU SAP: 3004700 / US SAP:
12939522

vav.link/nl/tc2_3musb

5 m (16,4 ft)
T C2 5MUSB / EU SAP: 3004951 / US SAP:
12939526

vav.link/nl/tc2_5musb

10 m (32,8 ft)
T C2 10MUSB+ / EU SAP: 3244188 / US SAP:
12939463

vav.link/nl/tc2_10musbplus

15 m (49,2 ft)
T C2 15MUSB+ / EU SAP: 3004953 / US SAP:
12939466

vav.link/nl/tc2_15musbplus

Witte VGA-naar-Phoenix-Kabel
Een gegoten connector aan het ene uiteinde, mannelijke phoenix-connector
aan het andere uiteinde dat rechtstreeks aan de achterkant van een module
kan worden gekoppeld.

3 m (9,8 ft)
T C2 3MVGA / EU SAP: 3000667 / US SAP:
12939523

5 m (16,4 ft)
T C2 5MVGA / EU SAP: 2042118 / US SAP:
12939527

vav.link/nl/tc2_5mvga

10 m (32,8 ft)
T C2 10MVGA / EU SAP: 1461166 / US SAP:
12939464

vav.link/nl/tc2_10mvga

15 m (49,2 ft)
T C2 15MVGA / EU SAP: 1461168 / US SAP:
12939467

vav.link/nl/tc2_15mvga

20 m (65,6 ft)
T C2 20MVGA / EU SAP: 1461174 / US SAP:
12939469

vav.link/nl/tc2_20mvga
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Mounting Hardware

TC3-f rontplaat voor taf elmontage
T C3 SURRT B / EU SAP: 4875951 / US SAP:
13445531

Ge ïnte gre e rd in de  tafe l
Inclusie f be huiz ing e n afwe rkplaat
Ge schikt voor m axim aal ne ge n m odule s
(nie t m e e ge le ve rd)
Past pre cie s e n is z e e r m ooi afge we rkt
Mat z wart

vav.link/nl/tc3_surrtb

Dubbele TC3-montage-ring VK voor
gipsplaat
T C2 MUDRING2G / EU SAP: 1643908 / US SAP:
12939512

Voor be ve stiging van e e n dubbe le
Te chconne ct-afwe rkplaat op holle
gipswande n
Ve rz onke n

vav.link/nl/tc2_m udring2g

Enkelvoudige TC3-
opbouwcontactdoos VK
T C3 BACKBOX1G / EU SAP: 3446597 / US SAP:
12939508

Voor be ve stiging van e e n e nke lvoudige
Te chconne ct-afwe rkplaat op m ure n.
Opbouw

vav.link/nl/tc3_backbox1g

Dubbele TC3-opbouwcontactdoos
VK
T C3 BACKBOX2G / EU SAP: 3446598 / US SAP:
12939509

Voor be ve stiging van e e n dubbe le
Te chconne ct-afwe rkplaat op e e n m uur.
Opbouw

vav.link/nl/tc3_backbox2g

Enkelvoudige TC3-af werkplaat VK
T C3 SURR1G / EU SAP: 3446602 / US SAP:
12939513

Enke l fram e  voor twe e  m odule s (nie t
m e e ge le ve rd)
Past op e lke  standaard e nke le  VK-
contactdoos (ve rde e ldoos) of m ontage -ring

vav.link/nl/tc3_surr1g

Dubbele TC3-af werkplaat VK
T C3 SURR2G / EU SAP: 3446603 / US SAP:
12939514

Dubbe l fram e  voor vijf m odule s (nie t
m e e ge le ve rd)
Past op e lke  standaard dubbe le  VK-
contactdoos (ve rde e ldoos) of m ontage -ring

vav.link/nl/tc3_surr2g

TC3-af werkplaat 65 mm België
T C3 SURRBE65 / EU SAP: 3446591 / US SAP:
12939519

Fram e  voor vie r m odule s (nie t m e e ge le ve rd)
Past op e e n standaard Le  Grand-trunking van 65
m m  / 2,56"

vav.link/nl/tc3_surrbe 65
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TC3-Bedieningsmodule

Geavanceerde modus

Sluit het product aan op een PC en gebruik 

de meegeleverde software om meerdere 

RS-232, IR, en 12v triggers toe te wijzen aan 

iedere knop.

De Techconnect Control3 is de meest flexibele en professionele AV-

bedieningsmodule op de markt. Een eenvoudig bedieningspaneel voor de

totale controle over de alledaagse functies. Geen technische support calls.

Geen zoekgeraakte afstandsbedieningen. Alles samen in één veilige

Techconnect-module.

TC3-CTL EU SAP: 3446596  

US SAP: 12939501

Bediening van projectors enz. via IR, 

RS-232, RS-485, en 12V

Planning van commando’s

Voeding d.m.v. stroomnetadapter  

of batterijen

Onderdeel van het Techconnect 3-systeem

Eenvoudige modus

Druk op de twee midden knoppen en zet

de Control3 in de leermodus. Richt de

originele afstandsbediening vervolgens

op de voorkant van de bedieningsmodule 

en programmeer 1 code per knop.

Codebibliotheek

Het programmeren wordt versneld door 

een geïntegreerde bibliotheek met IR en 

RS-232 codes. IR-codes kunnen worden 

toegevoegd m.b.v. de originele

afstandsbediening of (als u de 

afstandsbediening kwijt bent) door

de hex-code te kopiëren en te plakken.

Vertraging

De commando’s kunnen tot maximaal 60

seconden worden vertraagd. Bijvoorbeeld

bij het aanzetten van een projector. Deze

moet eerst opwarmen, en dat duurt

eventjes. Dit zorgt ervoor dat het

automatische scherm pas naar beneden

komt wanneer de projector gebruiksklaar is.

Backlit-knoppen

De knoppen voor de achtergrondverlichting 

zijn goed afleesbaar.

Batterij

De Control3 wordt geleverd met een

stroomnetadapter, maar kan ook worden 

gevoed door 2 AAA-batterijen  

(niet meegeleverd).

Planning

Eenmaal geprogrammeerd, kan er een

schema worden opgesteld.

Kopiëren

Programma’s kunnen worden opgeslagen 

op een PC om het kopiëren voor een 

snellere roll out te vereenvoudigen.

Labels

Om de labels te vervangen, dienen  

de klemmen van het afdekkapje te

worden verwijderd.

AB

Eenvoudige bedrading

Om het tempo van de installatie wordt

geleverd met een korte 9-pins seriële

kabel die wordt aangesloten op de

phoenix poort van de controle.

Meer knoppen nodig?

Indien er meer dan zes knoppen vereist

zijn, kunt u m.b.v. de software een andere 

bedieningsmodule toevoegen  

als extensietoets.

vav.link/nl/tc3-ctl



TC3-versterker 50 W

Eenvoudig te installeren en te demonteren

Een robuuste module die eenvoudig te

installeren en te verwijderen is en kan

worden losgekoppeld van de voorkant. 

Door de afneembare phoenix-connectoren

kunnen ook niet-technici het apparaat

indien nodig gemakkelijk demonteren.

Dankzij de toepassing van de 

nieuwste chiptechnologie voor 

digitale versterkers met lage 

impedantie levert de nieuwe

Techconnect-versterkermodule een

indrukwekkende 2 x 25 W RMS  

(bij 8 ohm), maar past deze 

desondanks in een Techconnect-

module met dubbele ruimte. 

Geschikt voor vergaderzalen, musea 

en presentatieruimten.

vav.link/nl/tc3-amp

TC3-AMP EU SAP: 3446595  

US SAP: 12939499

TC3-AMP+SP-1800 EU SAP: 3692237  

US SAP: 70017401

TC3-AMP+CS-1900 EU SAP: 5356158

Uiterst compacte digitale versterker van  

2 x 25 W (RMS) bij 8 ohm

2 stereo-ingangen (ingang 1 herhaald op 

de voor- en achterkant)

IR-afstandsbediening inbegrepen

Onderdeel van het Techconnect 3-systeem

Ingang op voorpaneel

Er zijn twee ingangen aan de achterkant

beschikbaar met afneembare 

phoenixconnectors. Ingang 1 is voor het 

gemak ook op het voorpaneel beschikbaar 

via een ministekkeraansluiting. Deze half-

normale ingang verbreekt tijdens gebruik 

de verbinding met de aansluiting op de 

achterkant.

Versterker van klasse D

Digitale versterkers gebruiken geen

stroom, behalve wanneer ze versterken.

Dus zelfs op vol volume, behalve

wanneer er input wordt ontvangen, staat

de versterker uit. Een ander voordeel is

dat digitale versterkers koud kunnen

functioneren, waardoor er geen groot

koellichaam nodig is.

Aansturing van vier luidsprekers

Laat u niet misleiden door het formaat:  

de Techconnect-versterker produceert tot

max. 4 ohm belasting en dat betekent dat

u tot vier luidsprekers van 8 ohm (of twee

luidsprekers van 4 ohm) kunt aansturen.

Drukknop

Door een eenvoudige bedieningsinterface

is het product gemakkelijk in gebruik.

Druk de knop lang in om het apparaat in

of uit te schakelen. Druk de knop kort in

om de ingang te wijzigen.

Veilig

Ideaal voor wanneer u geen meubel hebt 

waarop u de versterker kunt plaatsen. 

Omdat het apparaat aan de wand moet 

worden gemonteerd, is het veel minder 

opvallend voor dieven.

Voorinstelling geheugen

Standaard zal de Techconnectversterker

als de stroom wordt ingeschakeld, aan 

gaan en de meest recente instellingen 

opnieuw laden. Voor hospitality-

toepassingen kan het apparaat zo 

ingesteld worden dat het terugkeert 

naar een vooraf ingestelde ingang en 

niveau bij inschakeling - bijvoorbeeld in 

gastenkamers in hotels.

Meegeleverde kabels

Inclusief luidsprekerkabel. Voor aansluiting 

op de achterkant van naastgelegen 

invoermodules op de Techconnect worden 

korte invoerkabels meegeleverd.

Geïntegreerde Techconnect-familie

Inclusief enkele contactdoos en

afwerkplaat. U kunt de versterkermodule 

ook in een dubbele contactdoos plaatsen 

met andere Techconnect-modules.

Binnen handbereik

Het product kan op elke plek in de ruimte 

worden neergezet, waardoor het perfect 

is voor cursusruimten, directiekamers en 

klaslokalen.

Afstandsbediening

Er wordt een afstandsbediening

meegeleverd en aan de voor- en

achterkant bevinden zich IR-ontvangers

voor integratie met een regelsysteem,

zoals de Techconnect Control. NB: deze

versterker heeft geen tooninstellingen.  

Op de vervangende afstandsbedieningen 

van Vision zitten toonknoppen, maar deze

functioneren niet met dit product.



Selecteer de producten en onderdelen die u nodig hebt om een visuele 

weergave te zien van uw eindproduct en maak een boodschappenlijst  

met alle technische informatie.

Bouw uw eigen frontplaat met onze 

Techconnect Frontplaatconfigurator

Uw boodschappenlijst

Configureren Dubbele TC3-afwerkplaat VK

TC3-ministekkermodule

AUDIO ETHERNET

TC3-VGA- en audiomodule

TC3 3-phono [RCA]-module

Dubbele TC3-RJ45-module

TC3-HDMI-module

4-poorts TC3-luidsprekermodule
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TC Modules
P ro duct O nde rde e l numme r Inf o Ko ppe ling

TC3-ve rste rke r 50 W TC3-AMP vav.link/nl/tc3-amp

TC3-be die ningsmodu le TC3-CTL vav.link/nl/tc3-ctl

TC3-ministe kke rmodu le  (phoe nix
aan de  achte rkant)

TC3 3.5MM/V2 vav.link/nl/tc3_3-5mm-v2

Le ge  TC3-modu le TC3 BLANK vav.link/nl/tc3_blank

TC3-borste lmodu le TC3 BRUSH vav.link/nl/tc3_bru sh

TC3-HDMI-modu le TC3 HDMI vav.link/nl/tc3_hdmi

TC3-HDMI-modu le TC3 HDMI+ vav.link/nl/tc3_hdmiplu s

TC3-stopcontactmodu le  voor he t VK TC3 PWRUK vav.link/nl/tc3_pwru k

TC3-RJ45-modu le TC3 RJ45 vav.link/nl/tc3_rj45

4-poorts TC3-lu idspre ke rmodu le  voor
aanslu iting van nie t-ge ïsole e rde
drade n

TC3 SPEAKER vav.link/nl/tc3_spe ake r

TC3-USB-A-naar-USB-B-modu le TC3 USBA vav.link/nl/tc3_u sba

TC3-USB-B-naar-USB-A-modu le TC3 USBB vav.link/nl/tc3_u sbb

TC3-USB-B-naar-USB-A-modu le  me t
actie ve  booste r

TC3 USBB+ Connec t or: USB-A (fe m ale ); USB-B
(fe m ale )

vav.link/nl/tc3_u sbbplu s

Te chconne ct USB-C modu le TC3 USBC vav.link/nl/tc3_u sbc

TC3-VGA- e n au diomodu le  (phoe nix
aan de  achte rkant)

TC3 VGAF3.5MM vav.link/nl/tc3_vgaf3-5mm

TC3-VGA- e n au diomodu le TC3 VGAF3.5MMD vav.link/nl/tc3_vgaf3-5mmd

TC3-VGA-modu le TC3 VGAFD vav.link/nl/tc3_vgafd

TC3-VGA-modu le  (phoe nix aan de
achte rkant)

TC3 VGAF vav.link/nl/tc3_vgaf

https://vav.link/nl/tc3-amp
https://vav.link/nl/tc3-ctl
https://vav.link/nl/tc3_3-5mm-v2
https://vav.link/nl/tc3_blank
https://vav.link/nl/tc3_brush
https://vav.link/nl/tc3_hdmi
https://vav.link/nl/tc3_hdmiplus
https://vav.link/nl/tc3_pwruk
https://vav.link/nl/tc3_rj45
https://vav.link/nl/tc3_speaker
https://vav.link/nl/tc3_usba
https://vav.link/nl/tc3_usbb
https://vav.link/nl/tc3_usbbplus
https://vav.link/nl/tc3_usbc
https://vav.link/nl/tc3_vgaf3-5mm
https://vav.link/nl/tc3_vgaf3-5mmd
https://vav.link/nl/tc3_vgafd
https://vav.link/nl/tc3_vgaf


TC Kabels
P ro duct O nde rde e l numme r Inf o Ko ppe ling

witte  VGA-naar-Phoe nix-kabe l 5 m
(16,4 ft)

TC2 5MVGA Colour: White
Connec t or: VGA (m ale )
Lengt h : 5m  (16ft)

vav.link/nl/tc2_5mvga

witte  VGA-naar-Phoe nix-kabe l 10
m (32,8 ft)

TC2 10MVGA Colour: White
Connec t or: VGA (m ale )
Lengt h : 10m  (33ft)

vav.link/nl/tc2_10mvga

witte  VGA-naar-Phoe nix-kabe l 15
m (49,2 ft)

TC2 15MVGA Colour: White
Connec t or: VGA (m ale )
Lengt h : 15m  (49ft)

vav.link/nl/tc2_15mvga

witte  VGA-naar-Phoe nix-kabe l 20
m (65,6 ft)

TC2 20MVGA Colour: White
Connec t or: VGA (m ale )

vav.link/nl/tc2_20mvga

witte  HDMI-kabe l 3 m (9,8 ft) TC2 3MHDMI Colour: White
Connec t or: HDMI (m ale )
Lengt h : 3m  (10ft)

vav.link/nl/tc2_3mhdmi

Zwart HDMI-kabe l 3 m (9,8 ft) TC 3MHDMI/BL Colour: Black
Connec t or: HDMI (m ale )
Lengt h : 3m  (10ft)

vav.link/nl/tc_3mhdmi-bl

Profe ssione le  witte  HDMI-kabe l 5
m (16,4 ft)

TC2 5MHDMI Colour: White
Connec t or: HDMI (m ale )
Lengt h : 5m  (16ft)

vav.link/nl/tc2_5mhdmi

Zwart HDMI-kabe l 5 m (16,4 ft) TC 5MHDMI/BL Colour: Black
Connec t or: HDMI (m ale )
Lengt h : 5m  (16ft)

vav.link/nl/tc_5mhdmi-bl

witte  HDMI-kabe l 10 m (32,8 ft) TC2 10MHDMI Colour: White
Connec t or: HDMI (m ale )
Lengt h : 10m  (33ft)

vav.link/nl/tc2_10mhdmi

Zwart HDMI-kabe l 10 m (32,8 ft) TC 10MHDMI/BL Colour: Black
Connec t or: HDMI (m ale )
Lengt h : 10m  (33ft)

vav.link/nl/tc_10mhdmi-bl

witte  HDMI-kabe l 15 m (49,2 ft) TC2 15MHDMI Colour: White
Connec t or: HDMI (m ale )
Lengt h : 15m  (49ft)

vav.link/nl/tc2_15mhdmi

Profe ssione le  Zwart HDMI-kabe l 15
m (49,2 ft)

TC 15MHDMI/BL Colour: Black
Connec t or: HDMI (m ale )
Lengt h : 15m  (49ft)

vav.link/nl/tc_15mhdmi-bl

witte  USB 2.0-kabe l 3 m (9,8 ft) TC2 3MUSB Colour: White
Connec t or: USB-A (m ale ); USB-B
(m ale )
Lengt h : 3m  (10ft)

vav.link/nl/tc2_3mu sb

Zwart USB 2.0-kabe l 3 m (9,8 ft) TC 3MUSB/BL Colour: Black
Connec t or: USB-A (m ale ); USB-B
(m ale )
Lengt h : 3m  (10ft)

vav.link/nl/tc_3mu sb-bl

witte  USB 2.0-kabe l 5 m (16,4 ft) TC2 5MUSB Colour: White
Connec t or: USB-A (m ale ); USB-B
(m ale )
Lengt h : 5m  (16ft)

vav.link/nl/tc2_5mu sb

https://vav.link/nl/tc2_5mvga
https://vav.link/nl/tc2_10mvga
https://vav.link/nl/tc2_15mvga
https://vav.link/nl/tc2_20mvga
https://vav.link/nl/tc2_3mhdmi
https://vav.link/nl/tc_3mhdmi-bl
https://vav.link/nl/tc2_5mhdmi
https://vav.link/nl/tc_5mhdmi-bl
https://vav.link/nl/tc2_10mhdmi
https://vav.link/nl/tc_10mhdmi-bl
https://vav.link/nl/tc2_15mhdmi
https://vav.link/nl/tc_15mhdmi-bl
https://vav.link/nl/tc2_3musb
https://vav.link/nl/tc_3musb-bl
https://vav.link/nl/tc2_5musb


TC Kabels
P ro duct O nde rde e l numme r Inf o Ko ppe ling

Zwart USB 2.0-kabe l 5 m (16,4 ft) TC 5MUSB/BL Colour: Black
Connec t or: USB-A (m ale ); USB-B
(m ale )
Lengt h : 5m  (16ft)

vav.link/nl/tc_5mu sb-bl

witte  USB 2.0-kabe l 10 m (32,8 ft)
me t actie ve  booste r

TC 10MUSB+/2 Colour: White
Connec t or: USB-A (m ale ); USB-B
(m ale )
Lengt h : 10m  (33ft)

vav.link/nl/tc_10mu sbplu s-2

Zwart USB 2.0-kabe l 10 m (32,8 ft)
me t actie ve  booste r

TC 10MUSB+/BL/2 Colour: Black
Connec t or: USB-A (m ale ); USB-B
(m ale )
Lengt h : 10m  (33ft)

vav.link/nl/tc_10mu sbplu s-bl-2

witte  USB 2.0-kabe l 15 m (49,2 ft)
me t actie ve  booste r

TC2 15MUSB+ Colour: White
Connec t or: USB-A (m ale ); USB-B
(m ale )
Lengt h : 15m  (49ft)

vav.link/nl/tc2_15mu sbplu s

witte  USB 2.0-kabe l 15 m (49,2 ft)
me t actie ve  booste r

TC 15MUSB+/2 Colour: White
Connec t or: USB-A (m ale ); USB-B
(m ale )
Lengt h : 15m  (49ft)

vav.link/nl/tc_15mu sbplu s-2

Zwart USB 2.0-kabe l 15 m (49,2 ft)
me t actie ve  booste r

TC 15MUSB+/BL Colour: Black
Connec t or: USB-A (m ale ); USB-B
(m ale )
Lengt h : 15m  (49ft)

vav.link/nl/tc_15mu sbplu s-bl

Zwart USB 2.0-kabe l 15 m (49,2 ft)
me t actie ve  booste r

TC 15MUSB+/BL/2 Colour: Black
Connec t or: USB-A (m ale ); USB-B
(m ale )
Lengt h : 15m  (49ft)

vav.link/nl/tc_15mu sbplu s-bl-2

TC Montagemateriaal
P ro duct O nde rde e l numme r Inf o Ko ppe ling

Enke lvou dige  TC3-
opbou wcontactdoos VK

TC3 BACKBOX1G Colour: White vav.link/nl/tc3_backbox1g

Du bbe le  TC3-opbou wcontactdoos VK TC3 BACKBOX2G Colour: White vav.link/nl/tc3_backbox2g

Du bbe le  TC3-montage -ring VK voor
gipsplaat

TC2 MUDRING2G vav.link/nl/tc2_mu dring2g

Enke lvou dige  TC3-afwe rkplaat VK TC3 SURR1G Colour: White vav.link/nl/tc3_su rr1g

Du bbe le  TC3-afwe rkplaat VK TC3 SURR2G vav.link/nl/tc3_su rr2g

TC3-frontplaat voor tafe lmontage TC3 SURRTB vav.link/nl/tc3_su rrtb

TC3-afwe rkplaat 65 mm Be lgië TC3 SURRBE65 vav.link/nl/tc3_su rrbe 65

https://vav.link/nl/tc_5musb-bl
https://vav.link/nl/tc_10musbplus-2
https://vav.link/nl/tc_10musbplus-bl-2
https://vav.link/nl/tc2_15musbplus
https://vav.link/nl/tc_15musbplus-2
https://vav.link/nl/tc_15musbplus-bl
https://vav.link/nl/tc_15musbplus-bl-2
https://vav.link/nl/tc3_backbox1g
https://vav.link/nl/tc3_backbox2g
https://vav.link/nl/tc2_mudring2g
https://vav.link/nl/tc3_surr1g
https://vav.link/nl/tc3_surr2g
https://vav.link/nl/tc3_surrtb
https://vav.link/nl/tc3_surrbe65

