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Techconnect er en alsidig, modulopbygget, audiovisuel
frontpladeserie designet til AV-installatører.

En kant, der leveres i to dele, som passer til en bagboks
(eller “pakning”, hvis væggen er hul) modulerne fastgøres
for at fuldende installationen. Techconnect er baseret på
standard UK-bagboksstørrelser og Vision tilbyder også
monteringsbeslag fra andre lande.

Til 99 % af professionelle AV-installationer er de samme
modulsæt nødvendige, derfor VIsion tilbyder en enkelt
pakke, der indeholder et grundlæggende udvalg af moduler
som et begyndelsespunkt.

Komponenter inkluderet:

Bedre tilpasning og �nish
Techconnect3 har mere plads bag moduler til kabler samt smallere
jævne mellemrum imellem moduler.

Mathvid
Ren hvid med mejslet pro�l Techconnect3 har også 11 mm med
�ad plads under stikkene til oplysninger eller mærkater med
�rmanavn.

Stærkere
Techconnect3 har kortere moduler og ekstra ribber, der reducerer
modulvridning. Der anvendes ABS-plastik for at undgå brud på
dele, hvor vridning er ønskværdig.

Skruemonterede moduler
Modulerne har en tap, der går i indgreb i bunden af omgivelserne
og et par forudinstallerede skruer låser modulerne på plads.

Passive og aktive moduler
Vision tilbyder gennemgangsmoduler til AV-, IT- og professionelle
lydformål, samt aktive moduler, der forstærker USB eller styrker
HDMI-, VGA- og USB-signaler i CAT6-kabler. Du kan også installere
et kraftigt audioforstærkermodul eller et universal
reguleringsmodul lige ved siden af tilslutningsmodulerne.
Frontpladen er lige ved hånden og sikkert monteret.

Plug-in-kabler
Vision tilbyder professionelle kabler. VGA-, phono- (RCA) og
minijackkabler fra Techconnect har phoenix-stik i den ene ende og
tilsluttes direkte bag på modulerne. Disse phoenix-stik kan nemt
fjernes ved kabelføring.

EDID-understøttelse
Visions VGA-kabel har SDA- og SCL-datalinjer til understøttelse af
EDID--handshake, så visningsenheden videresender de
understøttede visningstilstande. visningstilstande.

Ingen lodninger
Frontplader, der kræver lodninger er tidskrævende på arbejdsstedet,
selv for eksperter, og udgør mulige brudsteder i systemet.
Techconnect fjerner risici i installationer.
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