
8-poort 1U-Rack USB PS/2 KVM-switch met OSD
Product ID: SV831DUSBGB

Voor een betrouwbaar computerbeheer kunt u met de 8-poort SV831DUSBGB 1U-Rack USB PS/2 KVM-
switch met OSD maximaal 8 via USB of PS/2 aangesloten computers bedienen met één toetsenbord, muis
en monitor.

Voor een optimale controle kunt u met de KVM-switch omschakelen tussen computers door middel van
sneltoetsen of druktoetsen op het voorpaneel, en voor nog meer gemak beschikt het over een
schermmenu (On-Screen-Display) voor een snelle toegang tot configuratie-opties.

De 8-poort KVM-switch is een toepasselijke aanvulling voor uw serverruimte en kan worden gemonteerd
op 1U in een rack of patchkast. Bovendien kan het worden gecombineerd met meerdere KVM-switches
voor het bedienen van maximaal 56 computers met behulp van dit ene apparaat.

Deze USB PS/2 KVM-switch van hoge kwaliteit wordt geleverd met 3 jaar garantie en gratis levenslange
technische ondersteuning door StarTech.com.
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Certificaties, rapporten
en compatibiliteit

Toepassingen

• Breid uw colocation/ISP-faciliteit uit met bediening vanaf één locatie
en bespaar tijd en geld

• Maak een schaalbare, gestroomlijnde toegang tot uw datacenter of
serverpark

• Perfect voor computerbediening in een productielijn om de toegang
tot meerdere systemen te vereenvoudigen

• Ideaal voor het testen / inspelen van computers doordat er op de
ruimte die meerdere monitoren, toetsenborden en muizen op een
bureau innemen wordt bespaard

Eigenschappen

• Sluit computersystemen aan via USB of PS/2
• Onafhankelijk van besturingssysteem – geen installatie van drivers of

software nodig
• Automatische scanfunctie van aangesloten computers
• KVM-switches kunnen worden gecombineerd voor een eenvoudige

systeemuitbreiding
• Druktoetsen op het voorpaneel en sneltoetsfuncties voor eenvoudige

omschakeling
• On-Screen-Display (OSD) met mogelijkheid tot benoemen van

aangesloten computers
• USB- en PS/2-aansluitingen voor toestenbord en muis
• Beveiligingsmogelijkheid via OSD om bepaalde computers met een

wachtwoord tegen onbevoegd gebruik te beschermen
• Robuuste, volledig metalen op 1U in rack monteerbare behuizing

voor gebruik in ruwe omgevingen en ruimtebesparende kasten
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Warranty 3 Years

Hardware Audio Nee

Inclusief kabels Nee

KVM-poorten 8

Multi-monitor 1

Ondersteunde platforms USB en PS/2

Op elkaar aansluitbaar Ja

PC-videotype VGA

Rack-monteerbaar Ja

Prestaties Hot-Key Selection Ja

IP-controle Nee

Max. op elkaar aansluitbare
computers

64

Maximale analoge resoluties 1920 x 1440 @60hz

Maximum aantal gebruikers 1

MTBF 150000 uur

Poortselectie-ondersteuning Knopdruk, sneltoetsen en schermmenu (OSD, On Screen
Display)

Schermmenu & sneltoetsen Ja

Software Besturingssystemen OS independent; No software or drivers required

Voeding Inclusief voedingsadapter Inclusief wisselstroomadapter

Ingangsspanning 100 - 240 AC

Ingangsstroom 0.2 A

Polariteit pin midden Positief

Stekkertype M

Uitgangsspanning 9V DC

Uitgangsstroom 0.6 A

Vermogensopname 5.4

Gebruiksomgeving Bedrijfstemperatuur 5°C to 40°C (41°F to 104°F)

Opslagtemperatuur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

Fysieke
eigenschappen

Breedte product 18 cm [7.1 in]

Gewicht product 2.9 kg [6.4 lb]
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Hoogte product 4.5 cm [1.8 in]

Kleur Zwart

Lengte product 43.8 cm [17.2 in]

Type behuizing Staal

Verpakkingsinformatie Package Height 26.4 cm [10.4 in]

Package Length 59.5 cm [23.4 in]

Package Width 88 mm [3.5 in]

Verzendgewicht (verpakt) 3.5 kg [7.6 lb]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd 1 - StarView 8-poort KVM-switch

1 - Montagebeugels (alleen bij 16/8 poorten)

1 - Y-adapter PS/2-toetsenbord en -muis (alleen bij 16/8
poorten)

1 - EU-netstroomadapter

1 - GB-netstroomadapter

4 - Zelfklevende voetjes

1 - Handleiding

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.
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