
VGA Video Verlenger via Cat5 (ST121 Serie)
Product ID: ST121UTPEU

Met de ST121UTPEU VGA Video Verlenger via Cat5 kunt u uw VGA-videosignaal tot 150 meter verlengen
en maximaal 4 beeldschermen (2 lokaal en 2 op afstand) aansluiten op een enkele bron. De ST121UTPEU
is een compleet systeem met een lokale zender en een ontvanger op afstand en biedt een complete
oplossing voor situaties waarin monitoren verder weg zijn geplaatst.

De basiseenheid is voorzien van een enkele VGA-ingang en twee VGA-uitgangen zodat het mogelijk is aan
de bron uw VGA-signaal te bekijken en te splitsen naar twee aparte schermen. Het VGA-videosignaal
wordt vervolgens via standaard 4-paars Cat5 of betere UTP-kabel doorgestuurd naar de ontvanger die ook
is voorzien van twee extra VGA-uitgangen, zodat u de vrijheid heeft om uw VGA-bron weer te geven op in
totaal vier monitoren.

Met 2-jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com
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0800 0230 168



Certificaties, rapporten
en compatibiliteit

Toepassingen

• Plaats de weergaveapparatuur op een toepasselijke locatie, terwijl
het systeem zelf in een schone en veilige omgeving wordt geplaatst

• Ideaal voor narrowcasting-toepassingen in het onderwijs en de
financiële en zakelijke sector

• Verleng uw beeldscherm in ruwe industriële locaties
• Ideaal voor videoconferencing bij vergaderingen en in kantoren
• Kies een optimale locatie voor uw demonstratie op beurzen en in

conferentiezalen

Eigenschappen

• Verlengt het videosignaal met maximaal 150 m
• 212 MHz VGA-bandbreedte maakt resoluties mogelijk tot 1600x1200

bij een refresh rate van 85 Hz
• Bestaat uit 1 basiseenheid voor lokale weergave en 1 ontvanger voor

weergave op afstand
• Inclusief VGA-verlengkabel om de basiseenheid aan te sluiten op de

computer, en de benodigde voedingsadapters
• Ontwerp louter op hardwarebasis zonder dat er software of drivers

nodig zijn
• Maakt gebruik van standaard Cat5 UTP-netwerkkabel voor een

efficiënte en betrouwbare gegevensoverdracht
• Ondersteunt VGA, SVGA en Multisync monitoren
• Zorgt voor een haarscherpe beeldkwaliteit
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Warranty 2 Years

Hardware Bekabeling Cat5 UTP

Op elkaar aansluitbaar Nee

Prestaties Max. afstand 150 m / 500 ft

Maximale analoge resoluties Distance/Resolution
262ft(80m)/1600x1200 @85Hz
500ft(150m)/640x480 @60Hz

Maximale kabellengte 130 m [426.4 ft]

Connector(en) Aansluitingen externe eenheid 1 - RJ-45 Vrouwelijk

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

Connectoren lokale eenheid 1 - RJ-45 Vrouwelijk

1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Mannelijk

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

Speciale opmerkingen
/ vereisten

Notitie Stroomverbruik is AC 9V 130mA (max.) voor de
basiseenheid en AC 9V 180mA (max.) voor de externe
eenheid

Indicatoren LED-indicatoren 1 - Power

Voeding Inclusief voedingsadapter Inclusief 2 wisselstroomadapters

Ingangsstroom .18

Uitgangsspanning 9 AC

Uitgangsstroom 0.5A

Vermogensopname 4.5

Fysieke
eigenschappen

Breedte product 86 mm [3.4 in]

Hoogte product 2.3 cm [0.9 in]

Kleur Zwart

Lengte product 11.9 cm [4.7 in]

Verpakkingsinformatie Package Height 22.3 cm [8.8 in]

Package Length 12.5 cm [4.9 in]

Package Width 20 mm [0.8 in]

Verzendgewicht (verpakt) 1.7 kg [3.7 lb]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd 1 - VGA Verlenger Basiseenheid

1 - VGA Verlenger Externe Eenheid
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1 - Montagebeugel voor ontvanger (incl. schroeven)

2 - Set rubberen voetjes

2 - Voedingsadapter

1 - Handleiding

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