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Conjunto de placa 

de ligações para parede

A Techconnect é uma placa de ligações modular destinada a instaladores de 

AV profissionais. Um caixilho encaixa numa caixa de derivação  

(ou moldura encastrável para paredes falsas) e depois os módulos são 

encaixados, para completar a instalação. Para 99% das instalações AV 

profissionais, é necessário o mesmo conjunto de módulos, pelo que a Vision 

oferece um conjunto simples que contém uma seleção básica de módulos que 

podem ser utilizados como ponto de partida. Basta selecionar o comprimento 

do cabo de que necessita para acompanhar.

Vem com cabos complementares do comprimento que tiver escolhido

Parte do sistema Techconnect 3

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

Branco mate

De cor branca pura com um

perfil trabalhado, a 

Techconnect3 tem também  

11 mm de espaço plano acima e 

abaixo dos conectores, para

afixação de informações ou 

etiquetas de marca da empresa.

Mais resistentes

O sistema Techconnect 3 tem

módulos mais curtos e reforços

adicionais, para o módulo 

não dobrar facilmente. Nas 

peças em que a flexibilidade é 

desejável, foi utilizado plástico 

ABS, para evitar que partam.

Módulos aparafusados

Os módulos têm um patilha 

que se fixa na parte inferior do 

caixilho e depois os módulos são 

fixos com algumas voltas dos 

parafusos pré-instalados.

Melhor integração e 

acabamento

A Techconnect3 dispõe de mais

espaço para organização dos

cabos atrás dos módulos e

espaços mais estreitos e 

uniformes entre os módulos.

TC3-PK EU SAP: 3446594  

US SAP: 12939494

Conteúdo dos conjuntos de módulos 

Elementos de montagem:

1 caixa de derivação dupla, modelo 

inglês TC3 BACKBOX2G [SAP:3446598]

1 caixilho para ficha dupla TC3 

SURR2G [SAP:3446603]

 

Módulos:

1 VGA com minificha TC3 VGAF3.5MM 

[SAP:3446585]

1 USB (tipo B à frente) TC3 USBB 

[SAP:3446581]

1 HDMI TC3 HDMI [SAP:3446573]

3 módulos cegos TC3 BLANK 

[SAP:3446572]

vav.link/pt/tc3-pk



Modules

TC3 Amplif icador de 50 W
T C3-AMP / EU SAP: 3446595 / US SAP:
12939499

Am plificador digital 2 x 25 W (RMS) a 8 Ohm
e xtre m am e nte  pe que no
2 e ntradas e sté re o (a e ntrada 1 é  duplicada
nas parte s diante ira e  trase ira)
Te le com ando por IV inclu ído

vav.link/pt/tc3-am p

TC3 Módulo de controlo
T C3-CT L / EU SAP: 3446596 / US SAP:
12939501

Controle  proje tore s, e tc. atravé s de  IV, RS-232,
RS-485 e  12 V
Program e  os com andos
Alim e ntado por adaptador de  corre nte  ou
pilhas

vav.link/pt/tc3-ctl

TC3 Módulo minijack (Phoenix na
parte traseira)
T C3 3.5MM/V2 / EU SAP: 5354529 / US SAP:
14556663

Ocupa um  e spaço de  m ódulos
Ide al para utiliz ação com  cabo de  áudio
e sté re o
Cone ctor Phoe nix na parte  trase ira
Inte rface  na trase ira
A e ntrada na diante ira de sliga a e ntrada na
trase ira

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

TC3 Módulo cego
T C3 BLANK / EU SAP: 3446572 / US SAP:
12980822

Módulo ce go sim ple s, para obturar ranhuras
não usadas no caixilho
Ocupa um  e spaço de  m ódulos

vav.link/pt/tc3_blank

TC3 Módulo de escovas
T C3 BRUSH / EU SAP: 4726966 / US SAP:
13333558

Módulo sim ple s, de  largura dupla, com
orifícios para saída dos cabos
Escovas sobre  a abe rtura para cabos de  42 x 22
m m
Ocupa dois e spaços de  m ódulos

vav.link/pt/tc3_brush

TC3 Módulo HDMI
T C3 HDMI / EU SAP: 3446573 / US SAP:
12980823

Módulo HDMI v2.0 (4K)
Inclu i um  cabo pe que no na parte  trase ira,
com  cone ctor HDMI fê m e a
Transporta áudio e  víde o digitais atravé s de
um  cabo
Ocupa um  e spaço de  m ódulos

vav.link/pt/tc3_hdm i

TC3 Módulo HDMI
T C3 HDMI+ / EU SAP: 7345515

Módulo HDMI v2.0 (4K)
Inclu i um  cabo pe que no na parte  trase ira,
com  cone ctor HDMI fê m e a
Am plificador e m  linha
Cobre  m ais e spe sso, para re solve r proble m as
de  instalação

vav.link/pt/tc3_hdm iplus

TC3 Módulo de tomada de corrente,
modelo inglês
T C3 PWRUK / EU SAP: 4875953

Ocupa trê s e spaços de  m ódulos
Tom ada de  corre nte  com  te rra, m ode lo inglê s
Ide al para aplicaçõe s e m  m e sa, na placa de
ligaçõe s para m e sa da Vision

vav.link/pt/tc3_pwruk
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Modules

TC3 Módulo RJ45
T C3 RJ45 / EU SAP: 3446576 / US SAP:
12980826

Ocupa um  e spaço de  m ódulos
Tom ada RJ45 na parte  trase ira

vav.link/pt/tc3_rj45

TC3 Módulo de altif alante com f io
nu, 4 portas
T C3 SPEAKER / EU SAP: 3446578 / US SAP:
12980828

Ide al para cabos de  altifalante
Te rm inais de  m ola na parte  trase ira, rápidos
e  se guros
Ocupa um  e spaço de  m ódulos

vav.link/pt/tc3_spe ake r

TC3 Módulo USB-A para USB-B
T C3 USBA / EU SAP: 3446580 / US SAP:
12980830

Porta de  tipo "B" na parte  trase ira, com o se
e ncontra na caixa de  um a im pre ssora
Porta de  tipo "A" na parte  diante ira, com o se
e ncontra na caixa de  um  portátil
Ocupa um  e spaço de  m ódulos
USB 3.0

vav.link/pt/tc3_usba

TC3 Módulo USB-B para USB-A
T C3 USBB / EU SAP: 3446581 / US SAP:
12980831

Porta de  tipo "A" na parte  trase ira, com o se
e ncontra na caixa de  um  portátil
Porta de  tipo "B" na parte  diante ira, com o se
e ncontra na caixa de  um a im pre ssora
Ocupa um  e spaço de  m ódulos
USB 3.0

vav.link/pt/tc3_usbb

TC3 Módulo USB-B para USB-A com
circuito de amplif icador ativo
T C3 USBB+ / EU SAP: 3446582 / US SAP:
12980832

Porta de  tipo "B" na parte  diante ira, com o se
e ncontra na caixa de  um a im pre ssora
Porta de  tipo "A" na parte  trase ira, com o se
e ncontra na caixa de  um  portátil
O circuito ativo utiliz a 5 V transm itidos por
USB, para aum e ntar o sinal
Ocupa um  e spaço de  m ódulos
USB 3.0

vav.link/pt/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/pt/tc3_usbc

TC3 Módulo VGA e áudio (Phoenix na
parte traseira)
T C3 VGAF3.5MM / EU SAP: 3446585 / US SAP:
12980837

Cone ctor fê m e a D-Sub de  15 pinos para saída
de  PC
Com  um a tom ada m inijack de  3,5 m m  para
áudio e sté re o
Cone ctor Phoe nix na parte  trase ira
Não ide ntificado
Ocupa um  e spaço de  m ódulos

TC3 Módulo VGA e áudio
T C3 VGAF3.5MMD / EU SAP: 3446586 / US
SAP: 12980818

Cone ctor fê m e a D-Sub de  15 pinos para saída
de  PC
Com  um a tom ada m inijack de  3,5 m m  para
áudio e sté re o
Cone ctor fê m e a D-Sub (cone ctor VGA) na
parte  trase ira, e m  ve z  de  cone ctor Phoe nix
Não ide ntificado
Ocupa um  e spaço de  m ódulos

vav.link/pt/tc3_vgaf3-5m m d
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Modules

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

Cone ctor fê m e a D-Sub de  15 pinos para saída
de  PC
Cone ctor fê m e a D-Sub (cone ctor VGA) na
parte  trase ira, e m  ve z  de  cone ctor Phoe nix
Ocupa um  e spaço de  m ódulos

vav.link/pt/tc3_vgafd

TC3 Módulo VGA (Phoenix na parte
traseira)
T C3 VGAF / EU SAP: 3446584 / US SAP:
12980835

Cone ctor fê m e a D-Sub de  15 pinos para saída
de  PC
Cone ctor Phoe nix na parte  trase ira
Ocupa um  e spaço de  m ódulos

vav.link/pt/tc3_vgaf
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Cables

Cabo HDMI de qualidade branco
Cabo HDMI de alta velocidade branco com Ethernet. Conector compacto
folheado a ouro. Testado para a Categoria 2.

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

vav.link/pt/tc_0-5mhdmi

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

vav.link/pt/tc_1mhdmi

1.5m (4.9ft)
T C 1.5MHDMI / EU SAP: 4500873 / US SAP:
13041725

vav.link/pt/tc_1-5mhdmi

2m (6.5ft)
T C 2MHDMI / EU SAP: 3265151 / US SAP:
12939586

vav.link/pt/tc_2mhdmi

3m (9.8ft)
T C2 3MHDMI / EU SAP: 3000666 / US SAP:
12939521

vav.link/pt/tc2_3mhdmi

5m (16.4ft)
T C2 5MHDMI / EU SAP: 2746863 / US SAP:
12939525

vav.link/pt/tc2_5mhdmi

10m (32.8ft)
T C2 10MHDMI / EU SAP: 2746864 / US SAP:
12939462

vav.link/pt/tc2_10mhdmi

15m (49.2ft)
T C2 15MHDMI / EU SAP: 2746865 / US SAP:
12939465

vav.link/pt/tc2_15mhdmi

20m (65.6ft) with active  booste r
T C 20MHDMI+ / EU SAP: 4842771 / US SAP:
13445533

vav.link/pt/tc_20mhdmiplus

30m (98.4ft) with active  booste r
T C 30MHDMI+ / EU SAP: 4842772 / US SAP:
13445534

https://vav.link/pt/tc_0-5mhdmi
https://vav.link/pt/tc_1mhdmi
https://vav.link/pt/tc_1-5mhdmi
https://vav.link/pt/tc_2mhdmi
https://vav.link/pt/tc2_3mhdmi
https://vav.link/pt/tc2_5mhdmi
https://vav.link/pt/tc2_10mhdmi
https://vav.link/pt/tc2_15mhdmi
https://vav.link/pt/tc_20mhdmiplus


Cables

Cabo USB 2.0 branco
USB-A é o tipo de conector que se liga ao portátil. USB-B é a extremidade que se
liga à impressora.
Conector com núcleo de ferrite e blindagem entrançada de alta qualidade nas
duas extremidades, para proteger da interferência eletromagnética (EMF) e da
RF.
*Os modelo 10m+ possuem um propulsor ativo em linha (48 mm / 1,9″ de
comprimento x 25 mm / 0,98″ de largura) integrado a meio do cabo.
Quando utilizado com a placa frontal modular Techconnect da Vis ion,
recomenda-se a sua utilização com o módulo propulsor ativo TC2 USB+ em todos
os cabos com mais de 5m (16,4 pés).

10m (32.8ft) with active  booste r
T C 10MUSB+/2 / EU SAP: 7428313

vav.link/pt/tc_10musbplus-2

15m (49.2ft) with active  booste r
T C 15MUSB+/2 / EU SAP: 7419234

vav.link/pt/tc_15musbplus-2

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

vav.link/pt/tc_1musb

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

vav.link/pt/tc_2musb

3m (9.8ft)
T C2 3MUSB / EU SAP: 3004700 / US SAP:
12939522

vav.link/pt/tc2_3musb

5m (16.4ft)
T C2 5MUSB / EU SAP: 3004951 / US SAP:
12939526

vav.link/pt/tc2_5musb

10m (32.8ft) with active  booste r
T C2 10MUSB+ / EU SAP: 3244188 / US SAP:
12939463

vav.link/pt/tc2_10musbplus

15m (49.2ft) with active  booste r
T C2 15MUSB+ / EU SAP: 3004953 / US SAP:
12939466

vav.link/pt/tc2_15musbplus

https://vav.link/pt/tc_10musbplus-2
https://vav.link/pt/tc_15musbplus-2
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Cables

Cabo VGA para Phoenix de qualidade branco
Um conector branco moldado numa extremidade e um conector macho Phoenix
na outra extremidade, que pode ser ligado diretamente na parte de trás do
módulo.

3m (9.8ft)
T C2 3MVGA / EU SAP: 3000667 / US SAP:
12939523

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

vav.link/pt/tc2_5mvga

10m (33 ft)
T C2 10MVGA / EU SAP: 1461166 / US SAP:
12939464

vav.link/pt/tc2_10mvga

15m (49.2ft)
T C2 15MVGA / EU SAP: 1461168 / US SAP:
12939467

vav.link/pt/tc2_15mvga

20m (65.6ft)
T C2 20MVGA / EU SAP: 1461174 / US SAP:
12939469

vav.link/pt/tc2_20mvga
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Mounting Hardware

TC3 Placa de ligações para mesa
T C3 SURRT B / EU SAP: 4875951 / US SAP:
13445531

Encaixa na m e sa
Caixa e  caixilho inclu ídos
Capacidade  para até  nove  m ódulos (não
inclu ídos)
Encaixe  e  acabam e nto de  e le vada qualidade
Pre to m ate

vav.link/pt/tc3_surrtb

TC3 Moldura com f icha dupla para
parede de gesso cartonado, modelo
inglês
T C2 MUDRING2G / EU SAP: 1643908 / US SAP:
12939512

Fixa um  caixilho para ficha dupla Te chconne ct
e m  pare de s falsas
Montage m  se m  e spe ssura

vav.link/pt/tc2_m udring2g

TC3 Caixa de derivação com f icha
simples, para montagem à
superf ície, modelo inglês
T C3 BACKBOX1G / EU SAP: 3446597 / US SAP:
12939508

Fixa um  caixilho para ficha sim ple s
Te chconne ct e m  pare de s.
Montage m  à supe rfície

vav.link/pt/tc3_backbox1g

TC3 Caixa de derivação com f icha
dupla, para montagem à superf ície,
modelo inglês
T C3 BACKBOX2G / EU SAP: 3446598 / US SAP:
12939509

Fixa um  caixilho para ficha dupla Te chconne ct
e m  pare de s.
Montage m  à supe rfície

vav.link/pt/tc3_backbox2g

TC3 Caixilho com f icha simples,
modelo inglês
T C3 SURR1G / EU SAP: 3446602 / US SAP:
12939513

Espe lho para ficha sim ple s, com  capacidade
para dois m ódulos (não inclu ídos)
Ade quado para qualque r caixa de  de rivação
ou m oldura para ficha sim ple s norm al,
m ode lo inglê s

vav.link/pt/tc3_surr1g

TC3 Caixilho com f icha dupla,
modelo inglês
T C3 SURR2G / EU SAP: 3446603 / US SAP:
12939514

Espe lho para ficha dupla, com  capacidade
para cinco m ódulos (não inclu ídos)
Ade quado para qualque r caixa de  de rivação
ou m oldura para ficha dupla norm al, m ode lo
inglê s

vav.link/pt/tc3_surr2g

TC3 Caixilho de 65 mm, modelo belga
T C3 SURRBE65 / EU SAP: 3446591 / US SAP:
12939519

Espe lho com  capacidade  para quatro m ódulos
(não inclu ídos)
Ade quado para calha Le  Grand norm al, de  65
m m

vav.link/pt/tc3_surrbe 65
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TC3 Placa de ligações 

para mesa

Parte da família de produtos de placas de ligações AV modulares

Techconnect, da Vision, este caixilho para mesa permite uma

integração perfeita de AV nas mesas em salas de administração  

e de reunião.

A4

A moldura tem um tamanho muito

semelhante ao de uma folha de papel

A4 − ligeiramente mais estreita.

Tomadas de corrente opcionais

Pode escolher os módulos de tomadas de

corrente da Vision, modelo Schuko

(europeu) ou 1363 (inglês) (referências

TC3 PWREU ou TC3 PWRUK). 

Fecho suave

Atire a tampa para a fechar e um

amortecedor abranda o movimento,

fechando-a silenciosamente.

TC3 SURRTB EU SAP: 4875951 US SAP: 13445531

Encaixa na mesa

Caixa e caixilho incluídos

Capacidade para até nove módulos (não incluídos)

Encaixe e acabamento de elevada qualidade

Preto mate

Parte do sistema Techconnect 3

Pontos de amarração do cabo

A Vision leva a facilidade de instalação

muito a sério. Os instaladores dispõem de

vários orifícios de fixação de 6 mm, para

prenderem os cabos por baixo da caixa.

Qualidade tátil

Erga a tampa e sinta o peso. Este

produto foi fabricado com materiais

selecionados, resistentes e com excelente 

acabamento.

Capacidade para nove módulos

Misture e combine os módulos de que

necessitar, numa caixa preparada para o 

futuro.

Ligar e fechar

O espaço de 15 mm em redor da tampa 

significa que pode ligar ou puxar para 

cima; depois, basta fechar a tampa para 

recuperar o espaço na mesa para a sua 

reunião.

vav.link/pt/tc3_surrtb



TC3 Módulo de controlo

Modo de configuração avançado

Ligue a um PC e use o software incluído 

para atribuir a cada botão diversos 

disparos por RS-232, IV e 12 V.

O Techconnect Control é o dispositivo profissional de AV mais flexível no

mercado. Este painel de controlo simples controla todo o seu equipamento 

de AV − projetores, ecrãs planos, amplificadores e diversos ecrãs − ao mesmo 

tempo, e apenas disponibiliza aos utilizadores as funções que eles usam 

todos os dias. Deixam de ser necessárias as chamadas para o apoio técnico. 

Deixa de se perder os telecomandos. Tudo num módulo Techconnect seguro. 

Perfeito para espaços de apresentações ou salas de reuniões.

TC3-CTL EU SAP: 3446596  

US SAP: 12939501

Controle projetores, etc. através de IV, 

RS-232, RS-485 e 12 V

Programe os comandos

Alimentado por adaptador  

de corrente ou pilhas

Parte do sistema Techconnect 3

Modo de configuração simples

Prima os dois botões do meio para colocar

o módulo em modo de aprendizagem,

aponte o telecomando do dispositivo

original para a parte da frente do módulo

e programe um código por botão.

Biblioteca de Códigos

Uma biblioteca integrada de códigos

de IV e RS-232 acelera a programação.  

Por exemplo, se aprender os códigos 

para um projetor, esses códigos serão 

automaticamente carregados na base de 

dados, para que o próximo instalador que 

necessite desses códigos os encontre na 

Biblioteca de Códigos.

Retardamento

Os comandos podem ser retardados até

60 segundos. Por exemplo, quando liga

um projetor ele demora tempo a aquecer, 

pelo que o ecrã motorizado não desce até 

o projetor estar pronto.

Botões retroiluminados

Os botões retroiluminados são fáceis de ler.

Bateria

O módulo traz um adaptador de corrente, 

mas também pode ser alimentado através 

de 2 pilhas AAA (não incluídas)

Programação

Depois de definida uma programação, é

possível configurá-la (por exemplo, 

desligue a sinalização digital de uma loja 

à meia noite todos os dias).

Duplicação

Os programas podem ser guardados

num PC, facilitando as duplicações

para sequências.

Etiquetas

As tampas podem ser desencaixadas

dos botões da parte da frente, para

permitir mudanças de etiquetas.

AB

Ligação fácil

Para acelerar a instalação, traz um 

pequeno cabo de série de 9 pinos, que se 

liga à porta phoenix do módulo.

Necessita de mais botões?

Se forem necessários mais de seis botões, 

o software permite-lhe adicionar outro 

módulo, que funciona como um teclado de 

extensão.

vav.link/pt/tc3-ctl



TC3 Amplificador de 50 W

Entrada no painel dianteiro

Existem duas entradas na parte traseira

com conectores phoenix amovíveis, mas a

entrada 1 também está duplicada no 

painel dianteiro com uma entrada minijack, 

para maior comodidade. Esta entrada 

“seminormalizada” desliga o terminal 

traseiro quando está a ser usada.

Potência para quatro altifalantes

Não se deixe enganar pelo tamanho: este 

amplificador pode gerar uma carga

de 4 Ohm, o que lhe permite alimentar até

quatro altifalantes de 8 Ohm (ou dois

altifalantes de 4 Ohm).

Ao utilizar a tecnologia de chip do

amplificador digital de baixa 

impedância mais recente, o novo 

módulo Techconnect Amp garante 

uma incrível potência de 2 x 25 

W RMS (a 8 Ohm), mas cabe no 

espaço de um módulo Techconnect 

de espaço duplo. Adequado para 

espaços de reuniões, museus e salas 

para apresentações.

vav.link/pt/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

Amplificador digital 2 x 25 W (RMS) a 8 

Ohm extremamente pequeno

2 entradas estéreo (a entrada 1 é 

duplicada nas partes dianteira e traseira)

Telecomando por IV incluído

Parte do sistema Techconnect 3

Amplificador de Classe D

Os amplificadores digitais só consomem

energia quando estão em utilização; assim, 

mesmo com o volume no máximo, estão 

efetivamente desligados, a menos que 

estejam a receber sinal de entrada. Os

amplificadores digitais também têm a

vantagem de funcionar sem aquecerem,

pelo que não é necessário um dissipador de 

calor volumoso.

Botão tátil

A interface de controlo simples e clara

torna o produto fácil de usar; para ligar e

desligar, prima o botão continuamente.

Para alterar a entrada, prima brevemente

o botão.

Seguro

Ideal para quando não dispõe de

mobiliário onde apoiar o amplificador

e, por ser montado na parede, é um

alvo muito menos óbvio para roubo.

Memória predefinida

Por predefinição, quando a alimentação 

é ativada, o Techconnect Amp liga-se e 

retoma as definições mais recentes. Para 

aplicações de hotelaria – por exemplo, em 

quartos de hotéis –, pode ser definido para

voltar a uma entrada e um nível

predefinidos sempre que for ligado.

Cabos incluídos

Estão incluídos um cabo para altifalante

e cabos de entrada curtos, para ligação à

parte traseira dos módulos de entrada

adjacentes no Techconnect.

Família Techconnect integrada

Inclui uma caixa de derivação para ficha 

simples e um caixilho ou, em alternativa, 

pode montá-lo num caixilho para ficha 

dupla com outros módulos Techconnect.

Fácil de instalar e desinstalar

Um módulo robusto que é fácil de instalar

ou de retirar e de desligar a partir da parte

dianteira. Os conectores phoenix amovíveis 

permitem a desinstalação muito fácil pelos 

utilizadores finais, se necessário, mesmo que 

não sejam técnicos.

Sempre à mão

Pode ser posicionado em qualquer lugar 

da sala, tornando-o perfeito para salas de 

formação, salas de direção e salas de aula.

Telecomando

É incluído um telecomando e os

recetores de IV estão posicionados nas

partes dianteira e traseira, para integração 

com um sistema de controlo como o 

Techconnect Control. Nota: este

amplificador não permite controlo de

tom. Os telecomandos independentes da

Vision têm botões de tom, mas não são

compatíveis com este produto.



Selecione os produtos e as peças de que necessita, para obter uma 

representação visual do seu produto final e criar uma lista de compras 

com todos os pormenores técnicos.

Construa a sua própria placa de ligações, usando o nosso 

configurador de placas de ligações 

Techconnect

A sua lista de compras

Configuração de um caixilho duplo 

TC3 UK

TC3 Módulo minijack 

(Phoenix na parte traseira)

AUDIO ETHERNET

TC3 Módulo VGA e áudio 

(Phoenix na parte traseira)

TC3 Módulo RCA 3 canais 

(Phoenix na parte traseira)

TC3 Módulo RJ45 duplo 

(fio nu na parte traseira)

TC3 Módulo HDMI

TC3 Módulo de altifalante 

de fio nu, com 4 portas
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Módulos TC
P ro duct P art  Numbe r Inf o Link

TC3 Amplificador de  50 W TC3-AMP vav.link/pt/tc3-amp

TC3 Módu lo de  controlo TC3-CTL vav.link/pt/tc3-ctl

TC3 Módu lo minijack (Phoe nix na
parte  trase ira)

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

TC3 Módu lo ce go TC3 BLANK vav.link/pt/tc3_blank

TC3 Módu lo de  e scovas TC3 BRUSH vav.link/pt/tc3_bru sh

TC3 Módu lo HDMI TC3 HDMI vav.link/pt/tc3_hdmi

TC3 Módu lo HDMI TC3 HDMI+ vav.link/pt/tc3_hdmiplu s

TC3 Módu lo de  tomada de  corre nte ,
mode lo inglê s

TC3 PWRUK vav.link/pt/tc3_pwru k

TC3 Módu lo RJ45 TC3 RJ45 vav.link/pt/tc3_rj45

TC3 Módu lo de  altifalante  com fio nu ,
4 portas

TC3 SPEAKER vav.link/pt/tc3_spe ake r

TC3 Módu lo USB-A para USB-B TC3 USBA vav.link/pt/tc3_u sba

TC3 Módu lo USB-B para USB-A TC3 USBB vav.link/pt/tc3_u sbb

TC3 Módu lo USB-B para USB-A com
circu ito de  amplificador ativo

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

vav.link/pt/tc3_u sbbplu s

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

TC3 Módu lo VGA e  áu dio (Phoe nix na
parte  trase ira)

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

TC3 Módu lo VGA e  áu dio TC3 VGAF3.5MMD vav.link/pt/tc3_vgaf3-5mmd

TC3 Módu lo VGA TC3 VGAFD vav.link/pt/tc3_vgafd

TC3 Módu lo VGA (Phoe nix na parte
trase ira)

TC3 VGAF vav.link/pt/tc3_vgaf

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


Cabos TC
P ro duct P art  Numbe r Inf o Link

Cabo VGA para Phoe nix de
qu alidade , branco, 5 m

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

vav.link/pt/tc2_5mvga

Cabo VGA para Phoe nix de
qu alidade , branco, 10 m

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

vav.link/pt/tc2_10mvga

Cabo VGA para Phoe nix de
qu alidade , branco, 15 m

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

vav.link/pt/tc2_15mvga

Cabo VGA para Phoe nix de
qu alidade , branco, 20 m

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

vav.link/pt/tc2_20mvga

Cabo HDMI de  qu alidade  branco, 3
m

TC2 3MHDMI Colour: White
Connec t or: HDMI (m ale )
Lengt h : 3m  (10ft)

vav.link/pt/tc2_3mhdmi

Cabo HDMI de  qu alidade  Pre to, 3 m
(9,8 ft)

TC 3MHDMI/BL Colour: Black
Connec t or: HDMI (m ale )
Lengt h : 3m  (10ft)

vav.link/pt/tc_3mhdmi-bl

Cabo HDMI de  qu alidade
profissional, branco, 5 m

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

vav.link/pt/tc2_5mhdmi

Cabo HDMI de  qu alidade  Pre to, 5 m TC 5MHDMI/BL Colour: Black
Connec t or: HDMI (m ale )
Lengt h : 5m  (16ft)

vav.link/pt/tc_5mhdmi-bl

Cabo HDMI de  qu alidade  branco, 10
m

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

vav.link/pt/tc2_10mhdmi

Cabo HDMI de  qu alidade  Pre to, 10
m

TC 10MHDMI/BL Colour: Black
Connec t or: HDMI (m ale )
Lengt h : 10m  (33ft)

vav.link/pt/tc_10mhdmi-bl

Cabo HDMI de  qu alidade  branco, 15
m

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

vav.link/pt/tc2_15mhdmi

Cabo HDMI de  qu alidade  Pre to, 15
m (49,2 ft)

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

vav.link/pt/tc_15mhdmi-bl

Cabo USB 2.0 de  qu alidade  branco,
3 m

TC2 3MUSB Colour: White
Connec t or: USB-A (m ale ); USB-B
(m ale )
Lengt h : 3m  (10ft)

vav.link/pt/tc2_3mu sb

Cabo USB 2.0 de  qu alidade  Pre to, 3
m

TC 3MUSB/BL Colour: Black
Connec t or: USB-A (m ale ); USB-B
(m ale )
Lengt h : 3m  (10ft)

vav.link/pt/tc_3mu sb-bl

Cabo USB 2.0 de  qu alidade  branco,
5 m

TC2 5MUSB Colour: White
Connec t or: USB-A (m ale ); USB-B
(m ale )
Lengt h : 5m  (16ft)

vav.link/pt/tc2_5mu sb

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


Cabos TC
P ro duct P art  Numbe r Inf o Link

Cabo USB 2.0 de  qu alidade  Pre to, 5
m

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

vav.link/pt/tc_5mu sb-bl

Cabo USB 2.0 de  qu alidade  com
amplificador de  sinal, branco, 10 m

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

vav.link/pt/tc_10mu sbplu s-2

Cabo USB 2.0 de  qu alidade  com
amplificador de  sinal, Pre to, 10 m

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

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

Cabo USB 2.0 de  qu alidade  com
amplificador de  sinal, branco, 15 m

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

vav.link/pt/tc2_15mu sbplu s

Cabo USB 2.0 de  qu alidade  com
amplificador de  sinal, branco, 15 m

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

vav.link/pt/tc_15mu sbplu s-2

Cabo USB 2.0 de  qu alidade  com
amplificador de  sinal, Pre to, 15 m

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

vav.link/pt/tc_15mu sbplu s-bl

Cabo USB 2.0 de  qu alidade  com
amplificador de  sinal, Pre to, 15 m

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

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

Hardware de Montagem TC
P ro duct P art  Numbe r Inf o Link

TC3 Caixa de  de rivação com ficha
simple s, para montage m à su pe rfície ,
mode lo inglê s

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

TC3 Caixa de  de rivação com ficha
du pla, para montage m à su pe rfície ,
mode lo inglê s

TC3 BACKBOX2G Colour: White vav.link/pt/tc3_backbox2g

TC3 Moldu ra com ficha du pla para
pare de  de  ge sso cartonado, mode lo
inglê s

TC2 MUDRING2G vav.link/pt/tc2_mu dring2g

TC3 Caixilho com ficha simple s,
mode lo inglê s

TC3 SURR1G Colour: White vav.link/pt/tc3_su rr1g

TC3 Caixilho com ficha du pla, mode lo
inglê s

TC3 SURR2G vav.link/pt/tc3_su rr2g

TC3 Placa de  ligaçõe s para me sa TC3 SURRTB vav.link/pt/tc3_su rrtb

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

