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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 AV-installaties 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:

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

Verbeterde pasvorm en afwerking
Techconnect3 heeft meer ruimte achter de bekabeling van de
modules; tussen de modules zitten kleinere en beter verdeelde
ruimten.

Mat wit
Techconnect  is zuiver wit met een ingebeiteld pro�el en bevat 11
mm ruimte boven en onder de connectoren voor informatiestickers
of bedrijfs-/merkstickers.

Sterker
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.

Passieve en actieve modules
Vision biedt doorvoermodules aan voor AV, IT en professionele
audiotoepassingen en actieve modules die USB-signalen
versterken of HDMI-, VGA- en USB-signalen over CAT6-bekabeling
verbeteren. U kunt direct naast de connectiviteitsmodules zelfs een
krachtige versterkingsmodule voor audio installeren, of een
universele controllermodule. De frontplaat bevindt zich dichtbij en
zit goed vast.

Niet solderen
Frontplaten die moeten worden gesoldeerd kosten tijd voor het op
locatie monteren en creëren – zelfs voor experts – een mogelijk
storingspunt in het systeem. Techconnect vermindert de risico’s bij
installatie.
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SPECIFICATIES

AFMETINGEN MET VERPAKKING
160 x 95 x 60 mm (6,3"x 3,74" x 2,36")

GEWICHT MET VERPAKKING
0,3 kg /0,66 lb

NORMEN MODULE
RoHS, AEEA, CE


