
USB/VGA Cat5 UTP KVM Verlengsysteem
Product ID: SV565UTPUEU

Met dit USB VGA KVM Verlengsysteem kunt u een server, computer of meerdere computers bedienen
(aangesloten via een KVM-switch) via een standaard Cat5 of Cat6 UTP-netwerkkabel op een afstand van
maximaal 150 m. Aansluitkabels voor de PC worden meegeleverd voor een kant-en-klare oplossing.

U kunt gebruik maken van uw bestaande toetsenbord, muis en monitor om zowel een verafgelegen server
als uw computer op kantoor te bedienen. Dit is niet alleen ruimtebesparend, maar het bespaart u ook de
kosten van aparte randapparatuur, doordat u op de afgelegen locatie kunt omschakelen tussen
werkstation en KVM.

Het USB/VGA-verlengsysteem is ontworpen voor een langdurige en betrouwbare werking en wordt
geleverd met 2-jaar garantie door StarTech.com.
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Certificaties, rapporten
en compatibiliteit

Toepassingen

• Bewaak computergestuurde apparatuur in een fabriek of magazijn
• Gebruik een of meer servers in een serverruimte vanaf een externe

locatie
• Bedien machines en bewakingssystemen op afstand

Eigenschappen

• Kan worden gebruikt op een enkele computer of worden aangesloten
op een bestaande KVM-switch

• Eenvoudige installatie met behulp van standaard UTP-
netwerkbekabeling

• Inclusief kabels voor een kant-en-klaar systeem
• Intuïtieve sneltoetsen
• Ondersteunt automatisch of handmatig omschakelen tussen lokale en

afgelegen gebruikers
• Er kunnen lokaal en op afgelegen locaties USB-computers worden

aangesloten (USB-toetsenbord en muis nodig voor bediening op
afstand)

• Ondersteunt de meeste toetsenbord/muis-combinaties (inclusief
draadloze)
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Warranty 2 Years

Hardware Audio Nee

KVM-poorten 2

Multi-monitor 1

Ondersteunde platforms USB

PC-videotype VGA

Rack-monteerbaar Nee

Prestaties IP-controle Nee

Max. overdrachtsafstand 150 m (492 ft)

MTBF 126000 uur

Ondersteunde resoluties 1280 x 1024 @ 300ft/ 100m
1024 x 768 @ maximum cable length

Connector(en) Andere aansluiting(en) 2 - RJ-45 Vrouwelijk

Console-aansluiting(en) 2 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Vrouwelijk

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

Hostaansluitingen 2 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Vrouwelijk

Software Besturingssystemen OS independent; No software or drivers required

Speciale opmerkingen
/ vereisten

Notitie Gewicht / afmetingen van product gelden voor een enkele
eenheid (externe of basiseenheid)

Voeding Inclusief voedingsadapter Inclusief wisselstroomadapter

Ingangsspanning 100 - 240 AC

Ingangsstroom 0.2A

Polariteit pin midden Positief

Stekkertype M

Uitgangsspanning 9V DC

Uitgangsstroom 0.6A

Vermogensopname 5.4

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 15.5 cm [6.1 in]

Gewicht product 299 g [10.6 oz]
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Hoogte product 2 cm [0.8 in]

Kleur Zwart

Lengte product 75 mm [3 in]

Type behuizing Staal

Verpakkingsinformatie Package Height 24.3 cm [9.6 in]

Package Length 29.4 cm [11.6 in]

Package Width 85 mm [3.3 in]

Verzendgewicht (verpakt) 1.7 kg [3.8 lb]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd 1 - Basiseenheid

1 - Console-eenheid

2 - 1,8m 2-in-1 USB VGA KVM-kabels

2 - Inclusief rubberen voetjes

1 - Voedingsadapter

1 - Handleiding

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