
KVM-modul med 8 portar för hyllmonterbara LCD-enheter

Produkt ID: CAB831HD

Denna KVM-modul med 8 portar fungerar med StarTech.coms serie av hyllmonterade LCD-enheter så 
att du kan kontrollera åtta servrar från en plats. Du kan uppgradera en LCD-enhet med endast en port 
eller byta ut en trasig enhet (se vår lista över kompatibla LCD-enheter nedan).

Med oberoende portar för VGA och PS/2-tangentbord och -mus kan du dessutom använda switchen 
som en fristående KVM för att skapa en diskret hyllmonterbar KVM-lösning.

Genom att lägga till denna KVM-modul till din hyllmonterade LCD-enhet kan du kontrollera åtta 
individuella datorer eller servrar från en central plats.

Eftersom KVM-modulen fungerar med din befintliga LCD-enhet garanteras du en enkel integration i 
ditt serverrum. För att garantera kompatibilitet stöder KVM-modulen alla operativsystem, den har 
utförligt testats i Windows®-, Mac och Linux-miljöer.

Du kan dessutom ansluta till både PS/2- och USB-servrar med hjälp av StarTech.coms praktiska utbud 
av gränssnittspecifika KVM-kablar. Kablarna finns i olika längder med PS/2 eller USB beroende på dina 
specifika serverkrav.<h4>Nordamerika</h4>

RACKCOND1701 (lägg till modul med 8 portar)

RACKCOND17HD (lägg till modul med 8 portar)

RACKCONS17HD (lägg till modul med 8 portar)

RACKCONS1908 (byt ut originalmodul)

RACKCONS1916 (byt ut originalmodul)

RACKCONS1708 (byt ut originalmodul)



RACKCONS1716 (byt ut originalmodul)<h4>Storbritannien</h4>

RACKCOND1701 (lägg till modul med 8 portar)

RKCONS1716GB (byt ut originalmodul)

RKCONS1908GB (byt ut originalmodul)<h4>Europa</h4>

RACKCOND1701 (lägg till modul med 8 portar)

RKCOND1701FR - franskt tangentbord (lägg till modul med 8 portar)

CAB831HD täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

      

 

Användning

• Lägg till en enda konsoladministration till din ISP/samplacerade inrättning för att spara tid och 
pengar

• Perfekt för datorkontroll vid tillverkningslinjer med enkel åtkomst till multipla system

• Passar för PC-test/datorkontroll med inbränning vilket sparar det skrivbordsutrymme som behövs för 
flera skärmar, tangentbord och möss

Funktioner

• Universell KVM-switchmodul med 8 portar kontrollerar upp till 8 datorer direkt och upp till 64 datorer 
genom att överlappa ytterliggare 8 KVM-switchar

• Stöder datorer med USB eller PS/2-tangentbord och muskontakter

• Kompatibel med PC-, Mac- och Sun-servrar och -system

• Oberoende av operativsystem

• Varken programvara eller drivrutiner behövs



• Kompakt 1U hyllhöjd tar upp väldigt lite utrymme

• Hot-plug-funktionen låter datorer läggas till eller tas bort utan att stängas av

• Läge för auto scan låter dig växla mellan datorer för enkel överblick

• Inloggningsautentiseringen begränsar åtkomst till autentiserade användare

• Varje datornamn kan definieras via OSD-menyn (14 tecken)

• DDC2B-kompatibel

• Kompatibel med Plug and Play

Hårdvara

Garantipolicy 3 Years

U-höjd 1U

Audio Nej

KVM-portar 8

PC-gränssnitt USB och PS/2

PC-videotyp VGA

Flera skärmar 1

Hyllmonterbar Ja

Kedjekoppling Ja

Prestanda

Skärmvisning (OSD) & 
stöd för 
snabbtangenter

Ja

DVI-stöd Nej

IP-kontroll Nej

Maximal kabellängd 100.0 ft [30.5 m]

Maximal analog 
upplösning

1920x1440



Auto Scan 3, 8, 15 & 30 sekunder

Maximalt antal 
användare

1

Maximalt antal 
överlappade datorer

64

Stöd för portval Genvägskommandon och OSD (visning på skärmen)

Säkerhetsfunktioner Lösenord per port

Medeltid mellan fel 
(MTBF)

72,000 Hours

Kontakt(er)

Konsolgränssnitt 2 - PS/2 (6-stifts, Mini-DIN)

1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub)

Värdkontakter 8 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub)

Övriga gränssnitt 1 - Centronics (36-stifts)

Mjukvara

OS-kompatibilitet OS independent; No software or drivers required

Särskilda 
anmärkningar/krav

Obs. Denna produkt lägger till en KVM-modul med 8 portar till 
våra 1UCABCONS-, IUCABCONS17- eller 
1UCABCONS19-enheter

Ström

Power Source Medföljer ej (behövs ej vid vanlig användning)

Inspänning 12V DC

Inström 1.8

Utspänning 12V DC

Utström 4A

Polaritet på mittpol Positiv

Kontakttyp M



Strömförbrukning 0.6

Utseende

Färg Svart

Kabinettyp Stål

Produktlängd 0.0 in [0.0 mm]

Produktbredd 17.2 in [43.6 cm]

Produkthöjd 1.7 in [4.4 cm]

Produktdjup 7.1 in [180 mm]

Produktvikt 4.9 lb [2.2 kg]

Förpackning

Förpackningsantal 1

Package Length 20.8 in [52.8 cm]

Package Width 2.2 in [5.7 cm]

Package Height 6.1 in [15.5 cm]

Fraktvikt (förpackning) 7.2 lb [3.3 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - KVM-modul med 8 portar

2 - Monteringsfästen (med skruvar)

1 - Instruktionsbok

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.


