
PCI naar PCI Express Adapterkaart

Productcode: PCI1PEX1

Met de PCI1PEX1 PCI naar PCI Express-adapterkaart kunt u gebruik maken van low profile 
PCIe-uitbreidingskaarten in een PCI-slot van een server of desktopcomputer. De adapter wordt 
geïnstalleerd in een 32-bits PCI-slot en ervoor in de plaats krijgt u een low profile x1 PCIe-slot; een 
extra standaard bracket wordt meegeleverd voor installatie in een uitbreidingsslot van een grotere 
desktopcomputer of server die plaats biedt aan een full-size kaart.

De PCI naar PCI Express adapter heeft een innovatief bracket-ontwerp dat ervoor zorgt dat de low 
profile PCI Express-kaart stabiel wordt vastgezet in het aangepaste slot. Het is een veelzijdige en 
voordelige oplossing om de bruikbaarheid van oudere PCI-moederborden te verlengen of low profile 
PCIe-kaarten te kunnen gebruiken waarvan er geen PCI-equivalenten bestaan.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

     

 

Toepassingen

• Gebruik nieuwere PCI Express-kaarten in een ouder systeem met alleen PCI

• Installeer een low profile / half-height PCI Express-kaart in een standaard PCI-system



• Upgrade uitbreidingskaarten zonder het hele systeem te hoeven upgraden

Eigenschappen

• Innovatief bracket-ontwerp past zich aan de bestaande low profile / half-height bracket van de 
PCI-kaart aan en zet deze vast

• Voldoet aan de PCI-specificaties (rev. 2.3) met maximaal 133 MB/s aan beschikbare bandbreedte

• Geschikt voor Universal Voltage PCI sleuven (5V en 3,3V & 5V)

• Voldoet aan de PCI-naar-PCIe Bridge Architecture-specificaties revisie 1.2

• Geen drivers of software nodig

Hardware

Garantiebeleid 2 Years

Poorten 1

Interface PCI Express

Bus type PCI / PCI-X (5 / 3.3V)

Kaarttype Standaard

Chipsetcode Pericom - PI7C9X111SL

Prestaties

MTBF 139,125 hours

Connector(en)

Type connector(en) 1 - PCI / PCI-X (universeel 3,3 & 5 V, 32-bits)

Interne poorten 1 - PCI Express x1 sleuf

Software

Besturingssystemen OS Independent; No additional drivers or software 
required

Speciale 
opmerkingen / 
vereisten

Notitie De PCI1PEX1 gecombineerd met een low profile PCIe 



kaarthouder past misschien niet in alle 
computerbehuizingen. In sommige gevallen kan een 
andere steun (verkrijgbaar bij de fabrikant van de 
PCIe-kaart) nodig zijn om de low profile kaart in de 
behuizing te installeren. Indien nodig, kan ook de 
meegeleverde full profile reservesteun worden gebruikt.

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur 0°C to 85°C(32°F to 185°F)

Opslagtemperatuur -10°C to 95°C(14°F to 203°F)

Vochtigheid 0% - 95% rel. luchtvochtigheid

Fysieke 
eigenschappen

Kleur Groen

Type behuizing Staal

Lengte product 5.3 in [13.5 cm]

Breedte product 2.4 in [60 mm]

Hoogte product 0.8 in [2 cm]

Gewicht product 1.1 oz [32 g]

Verpakkingsinform
atie

Verpakkingsaantal 1

Package Length 6.8 in [17.3 cm]

Package Width 5.5 in [14 cm]

Package Height 1.3 in [33 mm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

3.6 oz [102 g]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - PCI naar PCI Express Kaart

1 - Extra standaard montagebracket

1 - Handleiding



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


