
PCI till PCI Express-kortadapter

Produkt ID: PCI1PEX1

PCI1PEX1 PCI till PCI express kortadaptern låter dig använda PCIe-expansionskort i lågprofil i en 
PCI-kortplats på en server eller ett moderkort. Adaptern ansluter genom en 32-bit PCI-kortplats och 
ger en PCIe x1 kortplats i lågprofil istället; ett extra fäste i full storlek medföljer för installation i större 
expansionskortplatser på en stationär dator eller server och som klarar av kort i full storlek.

PCI till PCI Express-adaptern har ett innovativt fäste som anpassar sig och säkrar PCI Express-kortet i 
lågprofil i den konverterade kortplatsen och garanterar en mångsidig och ekonomisk lösning för att 
förlänga användbarheten för äldre PCI-moderkort eller använda PCIe-kort i lågprofil som inte har 
motsvarigheter till PCI.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

     

 

Användning

• Använd nyare PCI express-kort i äldre system som endast är kompatibla med PCI

• Installera ett PCI express-kort i lågprofil/halvhöjd i ett system med PCI express i helprofil



• Uppgradera expansionskort utan att uppgradera systemet

Funktioner

• Den innovativa fästdesignen anpassar och säkrar det befintliga fästet i lågprofil/halvhöjd på 
PCI-kortet

• Kompatibel med PCI revision 2.3 med upp till 133 MBps bandbredd

• Fungerar med Universal Voltage PCI-kortplats (5 V och 3,3 V och 5 V)

• Kompatibelt med specifikationen PCI-till-PCIe Bridge Architecture revision 1.2

• Ingen drivrutin eller programinstallation

Hårdvara

Garantipolicy 2 Years

Portar 1

Gränssnitt PCI Express

Busstyp PCI / PCI-X (5 / 3.3V)

Korttyp Standardprofil

Chipset-ID Pericom - PI7C9X111SL

Prestanda

Medeltid mellan fel 
(MTBF)

139,125 hours

Kontakt(er)

Kontakttyp(er) 1 - PCI/PCI-X (universell 3,3 & 5 V, 32-bitars)

Interna portar 1 - PCI Express x1-plats

Mjukvara

OS-kompatibilitet OS Independent; No additional drivers or software 
required

Särskilda 
anmärkningar/krav

Obs. PCI1PEX1 i kombination med en lågprofilerad 
PCIe-kortplats kanske inte passar i vissa datorchassin. I 



vissa fall kan en alternativ konsol (tillhandahållen av 
PCIe-korttillverkaren) krävas för att installera 
lågprofilkortet i chassit. Den medföljande 
reservprofilkonsolen kan också användas vid behov.

Miljö

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

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

Luftfuktighet 0~95 % RH

Utseende

Färg Grön

Kabinettyp Stål

Produktlängd 5.3 in [13.5 cm]

Produktbredd 2.4 in [60 mm]

Produkthöjd 0.8 in [2 cm]

Produktvikt 1.1 oz [32 g]

Förpackning

Förpackningsantal 1

Package Length 6.8 in [17.3 cm]

Package Width 5.5 in [14 cm]

Package Height 1.3 in [33 mm]

Fraktvikt (förpackning) 3.6 oz [102 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - PCI till PCIe-kort

1 - Extra fäste i helprofil

1 - Instruktionsbok

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


