
VGA Video Verlenger via Cat5 Point-to-Point (UTPE
Serie)
Product ID: ST121UTPEP

Met de ST121UTPEP VGA Video Verlenger via Cat5 Point to Point kunt u een VGA-beeldscherm of projector
tot op 80m afstand van de VGA-signaalbron gebruiken. De ST121UTPEP is een compleet systeem met
twee eenheden, één lokale en één op afstand, en biedt een complete oplossing voor een enkele
verbinding tussen bron en beeldscherm dat het VGA-bronsignaal doorgeeft via een standaard Ethernet-
kabel (Cat5 UTP-kabel of beter, voorzien van RJ45-aansluitingen).

De ST121UTPEP biedt een gemakkelijke en voordelige verlenging voor VGA en heeft slechts een enkele
voedingsadapter nodig, die op één van de beide eenheden kan worden geïnstalleerd, afhankelijk van wat
het meest geschikt is voor uw toepassing.

Voor een opgeruimde installatie wordt de ST121UTPEP geleverd met een houder voor de ontvanger, zodat
deze aan de achterkant van een beeldscherm kan worden bevestigd en zo een warboel van kabels kan
worden vermeden.

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 80 m
• Ondersteunt resoluties van 1920x1200 of 1600x1200 tot op 50 m
• Ondersteunt resoluties van 1280x1024 of 1024x768 tot op 80 m
• Inclusief houder voor montage aan de wand, achterop het

beeldscherm of in een meubel
• Enkele voedingsadapter kan worden aangesloten aan de lokale of

externe kant van de verlenging
• Maakt gebruik van standaard Cat5-bekabeling of beter
• Systeem bestaat uit 1 basiseenheid en 1 ontvangereenheid
• Ontwerp louter op hardwarebasis zonder dat er software of drivers

nodig zijn
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Warranty 2 Years

Hardware Audio Nee

Bekabeling Cat5 UTP

Op elkaar aansluitbaar Nee

Poorten 1

Prestaties Max. afstand 80 m / 260 ft

Ondersteunde resoluties 1920x1200 @ 50m(164ft)
1280x1024 @ 80m(260ft)

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) Vrouwelijk

Speciale opmerkingen
/ vereisten

Notitie Resolutie is afhankelijk van de afstand en de kwaliteit van
de kabel. Cat5e UTP-kabels worden aanbevolen.

Voeding Inclusief voedingsadapter Inclusief wisselstroomadapter

Polariteit pin midden Positief

Stekkertype M

Uitgangsspanning 12V DC

Uitgangsstroom 0.6A

Vermogensopname 7.2

Fysieke
eigenschappen

Breedte product 13.8 cm [5.4 in]

Gewicht product 263 g [9.3 oz]

Hoogte product 2.5 cm [1 in]

Kleur Zwart

Lengte product 10 cm [3.9 in]

Type behuizing Aluminium

Verpakkingsinformatie Package Height 60 mm [2.4 in]

Package Length 31.5 cm [12.4 in]

Package Width 14 cm [5.5 in]

Verzendgewicht (verpakt) 795 g [28.1 oz]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd 1 - VGA via Cat5 Zender
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1 - VGA via Cat5 Ontvanger

1 - Montagebeugel (incl. schroeven)

1 - VGA Kabel

1 - Universele netstroomadapter (VS/GB/EU/AUS)

1 - Handleiding

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