
91 cm USB till RS232 DB9 seriell kabeladapter – M/M

Produkt ID: ICUSB232SM3

ICUSB232SM3 91 cm kabeladapter för anslutning mellan USB och seriell enhet låter dig ansluta 
seriella DB9 RS232-enheter till din MAC® eller bärbara eller stationära PC genom en USB-port som 
om datorn hade en inbyggd DB9M-kontakt.

Till skillnad från vanliga konverteringskablar för anslutning mellan USB till seriella enheter där 
konverteringen sker vid DB9-änden har StarTech.coms ICUSB232SM3 ett konverteringschip i 
USB-änden.  Konvertering vid USB-källan övervinner USB-kablars tekniska begränsning på 4,5 m och 
tillåter mycket längre seriella DB-9-förlängningskablar (15+ m beroende på tillämpning) vid behov.

Denna adapter för anslutning mellan USB och en seriell enhet är enkel att installera och använda och 
är en kostnadseffektiv lösning på problem som kan uppstå mellan moderna datorer och äldre seriella 
tillägg.

Täcks av StarTech.coms livstidsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

     

         



      

Användning

• Perfekt för IT-administratörer som vill att äldre enheter ska fungera på nyare bärbara datorer, 
PC-datorer och servrar som inte har integrerad RS232-port.

• Anslut, övervaka och kontrollera industriella/fordon sensorer och utrustning

• Anslut streckkodsläsare, kvittoskrivare och andra försäljningsenheter

• Anslut en satellitmottagare, seriellt modem eller PDA med seriell synkning

Funktioner

• Stöder seriella dataöverföringshastigheter på upp till 1 Mbps

• Extern strömkälla behövs inte då den drar ström från USB-anslutningen

• Kompatibel med modem, skrivare, streckkodsskannrar, servrar, PDU och nästan all seriell 
RS232-utrustning

• Tunn design med låg vikt

• Enkelt att installera

Hårdvara

Garantipolicy Lifetime

Portar 1

Gränssnitt Seriell

Busstyp USB 2.0

Porttyp Kabeladaptrar

Industristandarder RS232, USB 1.1/2.0

Chipset-ID Prolific - PL2303GC

Prestanda

Seriellt protokoll RS-232



Maximal 
överföringshastighet

921,6 kbps

FIFO 192 Bytes

Kontakt(er)

Connector A 1 - USB 2.0 Type-A (4 stift, 480 Mbps)

Connector B 1 - DB-9 (9-stifts, D-Sub)

Mjukvara

OS-kompatibilitet Windows® CE 4.2, 5.2, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11

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

macOS 10.6 to 10.15, 11.0, 12.0, 13.0

Linux 2.4.x and up  - <i>LTS Versions only</i>

Miljö

Drifttemperatur 0°C to 60°C (32°F to 140°F)

Förvaringstemperatur -20°C to 80°C (-4°F to 176°F)

Luftfuktighet 0~65 % RH

Utseende

Färg Svart

Kabinettyp Av plast

Kabellängd 3.0 ft [0.9 m]

Produktlängd 36.0 in [91.4 cm]

Produktbredd 1.4 in [35.0 mm]

Produkthöjd 0.6 in [1.5 cm]

Produktvikt 2.0 oz [56.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal 1

Package Length 8.7 in [22.0 cm]



Package Width 7.9 in [20.0 cm]

Package Height 0.6 in [15.0 mm]

Fraktvikt (förpackning) 2.5 oz [70.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - USB till seriell-konverterare

2 - Kabelmuttrar

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


