PCI RS232 seriell-kortadapter med 1 port och 16550 UART
Produkt ID: PCI1S550

Seriella PCI1S550 16550 PCI-kortet kan installeras i en PCI-kortplats för att lägga till en seriell
RS232-port. En kostnadseffektiv lösning för att ansluta nya enheter eller äldre seriella enheter med
dataöverföringshastigheter på upp till 115,2 Kbps.
PCI-kortet med 1 seriell port är perfekt för att ansluta seriella modem, POS-enheter, PDA:er, digitala
kameror, skrivare, ISDN-terminaladaptrar och mer till ditt system och stöder IRQ-delning och fungerar
felfritt med Windows®, DOS® och Linux®-plattformar.
Det är en bekväm och enkel installationslösning. Ett seriellt PCI-kort kan anslutas på bara några
minuter genom en enkel plug and play-installation och täcks av StarTech.coms livstidsgaranti och
kostnadsfria tekniska support på livstid.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning
• <b>Tillverkning</b> (CNC-maskineri, utrustning för processkontroll, streckkodsläsare, seriella
skrivare)
• <b>POS</b> (kredit/betalkortsläsare, kvittoskrivare, streckkodsläsare, kassaapparater, våg)
• <b>Konsumenter</b> (modem, PDA:er, digitala kameror, skrivare)
• <b>Säkerhet</b> (UPS-kontroll, tillgång till knappsats, videokameror, kortläsare, modem)
• <b>Casino</b> (videoterminal för lotteri, spelmaskin)

• <b>Miljökontroll</b> (ljussättning, temperatur, klockor)
• <b>Hälsovård</b> (patientövervakningsutrustning, skötarstation, modem)
• <b> Hotellreception</b> (seriella skrivare, streckkodsläsare, tangentbord, mus, kvittoskrivare,
kredit/betalkortsläsare)
• <b>Hotellbransch/restaurang</b> (kreditkort/betalkortsläsare, seriella skrivare)
• <b>ISDN nätverksarbete</b>

Funktioner
• IRQ-delning sparar på resurser och eliminerar konflikter
• Stödjer seriellt RS-232 gränssnitt
• 16 bitars FIFO-buffert säkerställer snabb dataöverföring medan som den gör flera saker samtidigt
• 5, 6, 7, 8-bitars seriell formatstöd
• Stöds av jämn, Ojämn, Ingen, Mellanrum & Mark-paritet

Hårdvara
Garantipolicy

Lifetime

Portar

1

Gränssnitt

Seriell

Busstyp

PCI (5 volt)

Korttyp

Standardprofil (inkl. LP-fäste)

Porttyp

Inbyggd på kort

Industristandarder

PCI 2.1

Chipset-ID

ASIX - MCS9820CV

Seriellt protokoll

RS-232

Maximal
överföringshastighet

115.2 kbps

Prestanda

Medeltid mellan fel
(MTBF)

6,548,788 Hours

Kontakttyp(er)

PCI (5 V, 32-bitars)

Externa portar

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

OS-kompatibilitet

Windows® DOS, 95, 98SE, 2000, Embedded System 2009,
XP Embedded, POS Ready 2009, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10

Kontakt(er)

Mjukvara

Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012
Linux 3.5.x to 4.11.x <i>LTS Versions only</i>
Miljö
Drifttemperatur

-10°C to 80°C (14°F to 176°F)

Förvaringstemperatur

-20°C to 100°C (-4°F to 212°F)

Luftfuktighet

5~85 % RH

Produktlängd

4.7 in [12.0 cm]

Produktbredd

0.8 in [20.0 mm]

Produkthöjd

4.7 in [12.0 cm]

Produktvikt

1.8 oz [52.0 g]

Package Length

5.6 in [14.3 cm]

Package Width

6.9 in [17.4 cm]

Package Height

1.3 in [32.0 mm]

Fraktvikt
(förpackning)

4.6 oz [130.0 g]

Ingår i paketet

Seriellt PCI-kort med 1 portar

Utseende

Förpackning

Vad det är i
lådan

Drivrutin CD
Instruktionsbok
Lågprofilsfäste för PCI

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

