
5-poorts onbeheerde energiezuinige gigabit Ethernet switch - in een desktop / aan de 
wand te monteren netwerk switch

Productcode: DS51002EU

Met de DS51002EU 5-poorts onbeheerde gigabit Ethernet switch kunt u een netwerk maken van max. 
5 Ethernet-apparaten via een energiezuinige gigabit switch, die is ontworpen voor desktopinstallatie of 
wandmontage.

Deze 5-poorts switch is compatibel met 10/100/1000 Mbps netwerken en ondersteunt full/half-duplex 
autonegotiation, jumbo frames en automatische MDI/MDIX-besturing, waardoor u uw 
netwerkapparaten snel en gemakkelijk kunt aansluiten met slechts weinig of helemaal geen 
configuratie.

Deze onbeheerde switch ondersteunt de IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet-standaard, waardoor 
u energie bespaart zonder dat de prestatie nadelig wordt beïnvloed. De switch kan poorten 
automatisch uitschakelen zonder een link, het uitgangsvermogen aanpassen aan de kabellengtes en 
ook het stroomverbruik verlagen in onbelaste of laag belaste modi.

Gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

    

 



Toepassingen

• Breid het aantal poorten van een bestaande router/switch in uw kantoor of thuis uit

• Maak een klein lokaal netwerk van computers voor het verzenden / delen van data

• Monteer een switch aan de wand in uw serverruimte of testlab voor extra connectiviteit

Eigenschappen

• 5 10/100/1000 Mbps onbeheerde RJ45 Ethernet-poorten

• Geschikt voor wandmontage of desktopinstallatie

• IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet

• Autonegotiation en automatische MDIX-detectie op elke poort

• Flow control die voldoet aan IEEE 802.3x voor full duplex en backpressure voor half-duplex 
besturing

• Tot 16K Jumbo Frame ondersteuning

• Ondersteunt automatisch leren van MAC-adressen en veroudering

Hardware

Garantiebeleid 2 Years

Poorten 5

Industriestandaarden IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX, IEEE 
802.3ab 1000BASE-T, IEEE 802.3az Energy-Efficient 
Ethernet

Prestaties

Maximale 
overdrachtsnelheid

2 Gbps (full-duplex)

Flow-control Half-duplex tegendruk en IEEE802.3x full-duplex

Compatibele netwerken 10/100/1000 Mbps

Auto MDIX Ja

Full duplex Ja



ondersteuning

Switching-architectuur Store-and-Forward

Connector(en)

Externe poorten 5 - RJ-45

Software

Besturingssystemen OS Independent; No additional drivers or software 
required

Indicatoren

LED-indicatoren 1 - Power

5 - Koppeling / Act

Voeding

Voedingsbron Inclusief wisselstroomadapter

Ingangsspanning 100 - 240 AC

Ingangsstroom 0.3 A

Uitgangsspanning 9V DC

Polariteit pin midden Positief

Stekkertype M

Gebruiksomgeving

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

Opslagtemperatuur -40°C to 70°C (-40°F to 158°F)

Vochtigheid 10% - 90% rel. vochtigheid (niet-condenserend)

Fysieke 
eigenschappen

Kleur Zwart

Type behuizing Kunststof

Lengte product 5.5 in [14.0 cm]

Breedte product 3.5 in [90.0 mm]



Hoogte product 1.0 in [2.5 cm]

Gewicht product 4.3 oz [122.0 g]

Verpakkingsinform
atie

Verpakkingsaantal 1

Package Length 8.2 in [20.8 cm]

Package Width 6.6 in [16.8 cm]

Package Height 2.6 in [65.0 mm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

11.7 oz [331.0 g]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - Ethernet switch

1 - Voedingsadapter

1 - Handleiding

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


