
8-poort 1U-rack monteerbare DVI USB KVM-switch
Product ID: SV831DVIU

De SV831DVIU 8-Port 1U rackmonteerbare DVI USB KVM schakelaar laat u tot 8 USB-aangesloten
computers bedienen (elk met DVI of HDMI-schermoutput) vanaf één toetsenbord, muis en monitor.

De KVM-schakelaar biedt maximale controle; u kunt van computer wisselen met sneltoetsen of
druktoetsen op het voorpaneel. KVM ondersteunt digitale oplossingen tot 1920x1200 via DVI of HDMI-
verbinding (met DVI naar HDMI-adapter - zie accessoires), en biedt de hoge resoluties aanbevolen voor
nieuwere schermen, waardoor u optimaal profiteert van de capaciteiten van uw monitor/scherm.

Een perfecte aanvulling voor elke serverruimte of software-testlab: deze 8-poortsschakelaar is
rackmonteerbaar in 1U kastruimte

Dit product is TAA-conform en wordt gedekt door een 3-jarige garantie en gratis levenslange technische
ondersteuning van StarTech.com.

NB: Deze KVM ondersteunt alleen digitale signalen en kan niet worden gebruikt met DVI-naar-VGA adapters. 
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Certificaties, rapporten
en compatibiliteit

Toepassingen

• Ideaal voor de ontwikkeling, het testen en de kwaliteitscontrole van
software op meerdere pc's en besturingssystemen aangesloten op
één console

• Voor het beheer van colocatiefaciliteiten (of bij internetproviders)
vanaf een enkele console

• Een gestroomlijnde bedieningsmogelijkheid in uw datacenter of
serverpark

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

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

Eigenschappen

• Ondersteuning van DVI/HDMI-resoluties tot 1920x1200
• Kan worden gebruikt met DVI-naar-HDMI-adapters om op HDMI

gebaseerde systemen aan te sluiten
• Ondersteunt de meeste draadloze en gecombineerde toetsenborden

en muizen
• Onafhankelijk van besturingssysteem - geen installatie van drivers of

software nodig
• Druktoetsen op het voorpaneel en sneltoetsfuncties voor eenvoudige

omschakeling
• Automatische scanfunctie van aangesloten computers
• Te gebruiken op computersystemen met USB-aansluiting
• Aansluitingen voor USB-toetsenbord en -muis
• Ondersteuning voor Mac® en Sun toetsenbordindeling -

toetsenbordstatus wordt automatisch opgeslagen en geladen bij het
omschakelen tussen computers

• Ondersteunt Microsoft IntelliMouse (Pro)
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Warranty 3 Years

Hardware Audio Nee

Inclusief kabels Nee

KVM-poorten 8

Multi-monitor 1

Ondersteunde platforms USB

Op elkaar aansluitbaar Nee

PC-videotype DVI

Rack-monteerbaar Ja

U-hoogte 1U

Prestaties DVI-ondersteuning Ja - Single-Link

Hot-Key Selection Ja

IP-controle Nee

Maximale digitale resoluties 1920 x 1200

Maximale kabellengte 4.6 m [15 ft]

Maximum aantal gebruikers 1

MTBF 134000 uur

Poortselectie-ondersteuning Knopdruk en sneltoetsen

Schermmenu & sneltoetsen Nee

Connector(en) Console-aansluiting(en) 1 - DVI-I (29-polig) Vrouwelijk

2 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Vrouwelijk

Hostaansluitingen 8 - DVI-I (29-polig) Vrouwelijk

8 - USB B (4-polig) Vrouwelijk

Software Besturingssystemen Onafhankelijk van besturingssysteem; Geen software of
drivers nodig

Speciale opmerkingen
/ vereisten

Notitie Ondersteunt SUN-toetsenbordemulatie

Voeding Inclusief voedingsadapter Inclusief wisselstroomadapter

Ingangsspanning 100 - 240 AC

Ingangsstroom 1.8A

Polariteit pin midden Positief

Stekkertype M
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Uitgangsspanning 12V DC

Uitgangsstroom 4A

Vermogensopname 48

Gebruiksomgeving Bedrijfstemperatuur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)

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

Vochtigheid 0% - 80% rel. luchtvochtigheid

Fysieke
eigenschappen

Breedte product 43.8 cm [17.2 in]

Gewicht product 2.5 kg [5.5 lb]

Hoogte product 4.4 cm [1.7 in]

Kleur Zwart

Lengte product 18 cm [7.1 in]

Type behuizing Staal

Verpakkingsinformatie Package Height 90 mm [3.5 in]

Package Length 59.5 cm [23.4 in]

Package Width 26.5 cm [10.4 in]

Verzendgewicht (verpakt) 3.8 kg [8.3 lb]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd 1 - 8 poort DVI USB KVM Switch

1 - Beugels voor rackmontage

3 - Universele voedingsadapter: is geschikt voor NA/EU/GB
wanneer gekocht in NA/EU/GB; is geschikt voor Australië
en Nieuw-Zeeland wanneer gekocht in Australië en Nieuw-
Zeeland.

1 - Handleiding

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