
USB till seriell adapterhubb med 16 portar

Produkt ID: ICUSB23216FD

Här är ett enkelt och kostnadseffektivt sätt att lägga till seriell RS232-förmåga till din industrimiljö. 
Denna USB till seriell adapterhubb med 16 portar har ett kraftigt, hyllmonterbart chassi och stöder 
kedjekoppling så att du kan koppla ihop flera hubbar för att öka antalet seriella enhetsportar.

Med denna hyllmonterbara seriella USB-hubb (FTDI) kan du lägga till 16 seriella portar (RS232), med 
full kontroll från din stationära eller bärbara dator med hjälp av en enda USB-port. 
Kedjekopplingsfunktionen ger dig ett kostnadseffektivt och skalbart sätt att öka antalet seriella portar 
och växer tillsammans med dina behov utan att du behöver investera i en dyrare seriell hubb.

Den seriella USB-hubben ger dig full kontroll över dina seriella komponenter från en enda enhet och är 
idealisk för många applikationer, inklusive: industriell automation, automatiska kiosker med 
självbetjäning och övervakning av kameror och säkerhetssystem.

Hubben har COM-portbevaring som bevarar de tilldelade värdena på seriella COM-portar. Detta ser till 
att samma värden automatiskt tilldelas porten på adaptern igen om den skulle kopplas från och 
återanslutas till värddatorn.

Hubben har ett tillförlitligt FTDI USB till seriellt chipset som ger enkel installation i många olika 
operativsystem.

Med sitt chassi helt i metall passar denna tåliga och hyllmonterbara hubb i standardhyllor på 19" för 
serverförvaring för att ge en effektiv, industriell och seriell lösning. Den stöder ett utökat intervall för 
driftstemperatur på -40°C till 85°C för att garantera tillförlitlig prestanda även i de tuffaste miljöerna. 
Den seriella USB-hubben har både en AC-adapter och ström via uttagsplint för mångsidiga 
strömalternativ.

ICUSB23216FD täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.



Certifikat, rapporter och kompatibilitet

      

         

    

Användning

• Idealisk för industriell automation på fabriks- och tillverkningsgolv

• Ger full kontroll över dina seriella komponenter i serverrummet från en enda enhet

• Kontrollera och övervaka övervaknings- och säkerhetskameror och -system

• Automater och kiosker med självbetjäning (mataffärer, flygplatser) för att kontrollera seriella 
enheter som vågar, pekskärmar, magnetiska kortläsare, streckkodsskannrar, kvittoskrivare, 
etikettskrivare

• POS-kontroll av tangentbord, kassalådor, kvittoskrivare, kortläsare och magnetremseläsare, vågar 
och upphöjda skärmar på stolpar

• Bankkassor i antingen helprofil eller lågprofil för att kontrollera seriella enheter som kassalådor, 
kortläsare och magnetremseläsare, skrivare, knappsatser, pennplattor

Funktioner

• Få 16 seriella RS232-portar genom en enda USB-port

• Koppla ihop flera hubbar genom kedjekoppling

• Överföringshastighet på 921,6 kbps per port

• 256 byte sändning, 128 byte mottagning FIFO

• Hyllmonterbar design

• COM-portbevaring

• Utökat intervall för driftstemperatur: -40°C till 85°C



• Tåligt chassi helt i metall

• Låg förbrukning av USB-bandbredd

• USB 2.0-kompatibel

• Fullt integrerat USB-termineringsmotstånd

• Enhet förprogrammerad med unikt USB-serienummer

Hårdvara

Garantipolicy 2 Years

Portar 16

Gränssnitt Seriell

Busstyp USB 2.0

Porttyp Extern hubb

Chipset-ID FTDI - FT232RL

Prestanda

Maximal 
dataöverföringshastigh
et

480 Mbps

Seriellt protokoll RS-232

Maximal 
överföringshastighet

921,6 kbps

Databitar 7, 8

FIFO 256 Bytes

Paritet Odd, Even, Mark, Space, None

Stoppbitar 1, 2

Medeltid mellan fel 
(MTBF)

49,337 hours

Kontakt(er)

Kontakttyp(er) 1 - USB B (4-stifts)



16 - DB-9 (9-stifts, D-Sub)

Mjukvara

OS-kompatibilitet Windows® CE (4.2, 5.0, 6.0), XP Embedded, 98SE, 
2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11

Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 
2019, 2022

macOS 10.6 to 10.15, 11.0, 12.0, 13.0

Linux Kernel 3.0.x and up (LTS Versions Only)</i>

Indikatorer

LED-indikatorer 16 - Datasändning

16 - Datamottagning

Ström

Power Source AC-adapter medföljer

Inspänning 100 - 240 AC

Inström 1.5 A

Utspänning 12V DC

Utström 3 A

Polaritet på mittpol Positiv

Kontakttyp N

Strömförbrukning 36

Miljö

Drifttemperatur -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)

Förvaringstemperatur -65°C to 150°C (-85°F to 302°F)

Luftfuktighet 20~80% RH (Non-condensing)

Utseende

Färg Svart

Kabinettyp Stål



Produktlängd 16.9 in [43 cm]

Produktbredd 4.7 in [12 cm]

Produkthöjd 1.8 in [4.5 cm]

Produktvikt 3.4 lb [1.6 kg]

Förpackning

Package Length 17.8 in [45.1 cm]

Package Width 8.5 in [21.5 cm]

Package Height 2.4 in [61 mm]

Fraktvikt (förpackning) 5.1 lb [2.3 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - USB 3.0 till RS232-hubb med 16 portar

1 - USB-kabel

2 - fästen för hyllmontering

8 - skruvar för hyllmontering

2 - Monteringsfästen för DIN rail

4 - Monteringsskruvar för DIN rail

4 - Brickor

4 - Muttrar

1 - Universell strömadapter (NA/JP, EU, UK, ANZ)

1 - Drivrutin CD

1 - kontakt för uttagsplint

1 - snabbstartsguide

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


