
2 poorts ISA RS232 Seriële adapter kaart met 16550 UART

Productcode: ISA2S550

StarTech.com's op ISA gebaseerde RS232 seriële kaart (16550 UART) kan in een 
ISA-moederbordsleuf worden geïnstalleerd voor de toevoeging van twee RS232 seriële COM-poorten, 
met ondersteuning van dataoverdrachtsnelheden tot 460,8 Kbps, zodat seriële apparaten 
topprestaties kunnen behalen.

Bij de ISA seriële adapterkaart worden stuurprogramma's voor DOS®, Windows® en Linux geleverd, 
alsmede een volledig geïntegreerde jumperset voor eenvoudige configuratie en brede compatibiliteit.

Een voordelige oplossing voor het aansluiten van seriële modems, POS-apparaten, PDA's, digitale 
camera's, printers, ISDN terminaladapters en nog veel meer op een systeem, wordt de ISA seriële 
kaart gedekt door de levenslange garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van 
StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

     

 

Toepassingen

• Fabricage (CNC-machines, procesbesturing, barcodescanners, seriële printers)



• POS (betaalkaartlezers, bonprinters, barcodescanners, kassa's, weegschalen)

• Consumenten (modems, PDA's, digitale camera's, printers)

• Beveiliging (noodstroomvoorziening, keypads voor toegangscontrole, video camera's, kaartlezers, 
modems)

• Casino (gokkasten, speelautomaten)

• Gebouwbeheer (licht, temperatuur, klokken)

• Gezondheidszorg (patiëntenmonitoren, verpleegstations, modems)

• Hotelreceptie (seriële printers, barcodescanners, toetsenbord, muis, bonprinter, betaalkaartlezer)

• Horeca (betaalkaartlezer, seriële printers)

• ISDN-netwerken

Eigenschappen

• Ondersteunt COM1-COM7 en IRQ 3,4,5,9,10,11,12,15 instellingen voor elke poort

• Volledige jumperset zorgt gegarandeerd voor compatibiliteit met bijna elk pc-systeem

• Ondersteunt de RS-232 interface

Hardware

Garantiebeleid Lifetime

Poorten 2

Interface Serieel

Bus type ISA

Kaarttype Standaard

Poorttype Geïntegreerd op kaart

Chipsetcode ASIX - MCS9820CV

Prestaties

Seriële protocol RS-232



Max. baudrate 460,8 kbit/s

FIFO 16 Bytes

Connector(en)

Type connector(en) 1 - ISA (16-bit)

Externe poorten 2 - DB-9 (9-polig, D-Sub)

Software

Besturingssystemen DOS, Windows 95, 98, ME; Windows XP (32-bit, 64-bit), 
Windows Vista (32-bit, 64-bit); Linux 2.4.x

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur -10°C to 80°C (14°F to 176°F)

Opslagtemperatuur -20°C to 100°C (-4°F to 212°F)

Vochtigheid 5% - 85% rel. luchtvochtigheid

Fysieke 
eigenschappen

Lengte product 0.0 in [0.0 cm]

Breedte product 0.0 in [0.0 mm]

Hoogte product 0.0 in [0.0 mm]

Gewicht product 0.0 oz [0.0 g]

Verpakkingsinform
atie

Verpakkingsaantal 1

Package Length 6.0 in [15.2 cm]

Package Width 0.9 in [24.0 mm]

Package Height 5.5 in [14.0 cm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

0.3 lb [0.1 kg]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - I/O-KAART



1 - Handleiding

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


