
8-poorts USB KVM switch module voor rack mount
LCD consoles
Product ID: CAB831HD

Deze 8-poorts KVM-module werkt met de StarTech.com serie van rack gemonteerde LCD-consoles,
waardoor u acht servers vanaf één locatie kunt bedienen. U kunt een 1-poorts LCD-console upgraden of
een defecte console vervangen (zie hieronder voor onze lijst met compatibele LCD-consoles).

Met onafhankelijke VGA en PS/2 toetsenbord- en muispoorten kunt u deze switch ook gebruiken als een
standalone KVM, waardoor u een onopvallende, in een rack monteerbare KVM-oplossing maakt.

Verhoog uw productiviteit

Door toevoeging van deze KVM-module aan de in uw rack gemonteerde LCD-console kunt u acht
individuele computers of servers vanaf een centrale locatie bedienen.
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Probleemloze integratie

Omdat de KVM-module met uw bestaande LCD-console werkt, kunt u deze eenvoudig integreren in uw
serverruimte. Om compatibiliteit te garanderen, ondersteunt deze KVM-module elk besturingssysteem dat
in Windows®, Mac en Linux omgevingen is getest.

Ook kunt u verbinding maken met zowel PS/2- als USB-servers met behulp van de comfortabele serie
interfacespecifieke KVM-kabels van StarTech.com. Deze kabels zijn in verschillende lengtes voor PS/2 of
USB verkrijgbaar afhankelijk van uw specifieke servereisen.

Compatibele LCD-consoles

Noord-Amerika

RACKCOND1701 (voeg 8-poorts module toe)
RACKCOND17HD (voeg 8-poorts module toe)
RACKCONS17HD (voeg 8-poorts module toe)
RACKCONS1908 (vervang originele module)
RACKCONS1916 (vervang originele module)
RACKCONS1708 (vervang originele module)
RACKCONS1716 (vervang originele module)

Verenigd Koninkrijk

RACKCOND1701 (voeg 8-poorts module toe)
RKCONS1716GB (vervang originele module)
RKCONS1908GB (vervang originele module)

Europa

RACKCOND1701 (voeg 8-poorts module toe)
RKCOND1701FR - Frans toetsenbord (voeg 8-poorts module toe)

De CAB831HD wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning
van 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

• Ideaal voor de 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

• Universele 8-poorts KVM switch module bedient max. 8 computers
direct en max. 64 computers door 8 aanvullende KVM switches aan
elkaar te koppelen

• Ondersteunt pc's met USB- of PS/2-aansluitingen voor toetsenbord
en muis

• Compatibel met pc-, Mac- en Sun-servers en -systemen
• Onafhankelijk van besturingssysteem
• Geen software of drivers nodig
• Compacte 1U-rackhoogte neemt zeer weinig rack- of kastruimte in
• Door hot-swapping kunnen er computers worden toegevoegd of

verwijderd zonder deze uit te schakelen
• Voor een gemakkelijke controle schakelt u tussen computers met de

automatische scanfunctie
• Aanmeldingsverificatie beperkt de toegang tot geautoriseerde

gebruikers
• Elke computernaam kan via het OSD-menu worden gedefinieerd (14

tekens)
• DDC2B-compatibel
• Plug-and-play-functionaliteit
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Warranty 3 Years

Hardware Audio Nee

KVM-poorten 8

Multi-monitor 1

Ondersteunde platforms USB en PS/2

Op elkaar aansluitbaar Ja

PC-videotype VGA

Rack-monteerbaar Ja

U-hoogte 1U

Prestaties Automatisch scannen 3, 8, 15 & 30 seconden

Beveiligingsmogelijkheden Wachtwoorden per poort

DVI-ondersteuning Nee

IP-controle Nee

Max. op elkaar aansluitbare
computers

64

Maximale analoge resoluties 1920x1440

Maximale kabellengte 30.5 m [100 ft]

Maximum aantal gebruikers 1

MTBF 72000 uur

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

Schermmenu & sneltoetsen Ja

Connector(en) Andere aansluiting(en) 1 - Centronics (36-polig) Mannelijk

Console-aansluiting(en) 1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Vrouwelijk

2 - PS/2 (6-polig, Mini-DIN) Vrouwelijk

Hostaansluitingen 8 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Vrouwelijk

Software Besturingssystemen OS independent; No software or drivers required

Speciale opmerkingen
/ vereisten

Notitie Dit product voegt een 8-poorts KVM module toe aan uw
1UCABCONS, IUCABCONS17 of 1UCABCONS19 eenheden

Voeding Inclusief voedingsadapter Niet meegeleverd (niet vereist voor standaardapplicaties)

Ingangsspanning 110V-240V AC

Ingangsstroom 1.8

Polariteit pin midden Positief
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Stekkertype M

Uitgangsspanning 12 DC

Uitgangsstroom 4A

Vermogensopname 0.6

Fysieke
eigenschappen

Breedte product 43.6 cm [17.2 in]

Diepte product 180 mm [7.1 in]

Gewicht product 2.2 kg [4.9 lb]

Hoogte product 4.4 cm [1.7 in]

Kleur Zwart

Type behuizing Staal

Verpakkingsinformatie Package Height 15.5 cm [6.1 in]

Package Length 52.8 cm [20.8 in]

Package Width 57 mm [2.2 in]

Verzendgewicht (verpakt) 3.3 kg [7.3 lb]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd 1 - 8-poort KVM-module

2 - Montagesteunen (met schroeven)

1 - Handleiding

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