
Seriellt kort i låg profil med 16 portar - RS232 - PCI Express

Produkt ID: PEX16S550LP

Detta seriella PCI Express-kort lägger till 16 RS232-portar med hög hastighet till din stationära dator 
eller server-PC i standard eller låg profil. På så vis kan du maximera antalet tillgängliga DB9 
RS232-portar för anslutning av seriella enheter och utrustning samtidigt som du endast använder en 
PCI Express-port (PCIe). Det är den perfekta lösningen för att lägga till de seriella portar som du 
behöver, även om din stationära PC eller server endast har ett begränsat antal PCIe-expansionsportar.

Du kan installera det seriella kortet för att lägga till 16 högpresterande seriella DB9 RS232-portar från 
en enda PCIe-port. Med två breakout-kablar med 8 portar vardera maximerar det seriella PCIe-kortet 
densiteten på DB9 RS232-portar på en server eller stationär dator. Det är idealiskt för 
systemuppgraderingar i många olika applikationer inklusive tillverkningsutrustning, POS-utrustning, 
säkerhetsenheter som övervakningskameror och miljö- eller byggkontroll-system.

Det seriella kortet är kompatibelt med specifikationen PCI Express 1.0a och med 1x, 2x, 4x, 8x och 
16x PCI Express-portar.

Det seriella PCIe-kortet ger högpresterande seriell kommunikation med hög hastighet och stöd för 
dataöverföringshastigheter på upp till 921,6 kbps.

Det seriella kortet är enkelt att installera och konfigurera och kompatibel med en bred skara 
Windows®- och Linux®-operativsystem. Kortet har IRQ-delning och stöder seriella 
plug-and-play-anslutningar vilket gör det enkelt och bekvämt att ansluta seriella enheter. Den har ett 
lågprofilsfäste (installerat) och ett helprofilsfäste (ingår i paketet), vilket gör att den är kompatibel 
med både låg- och helprofilerade PC-chassiplatser.

PEX16S550LP täcks av StarTech.com:s livstidsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



      

       

Användning

• Kontrollera/övervaka övervaknings-/säkerhetskameror och -system

• Industriell automation för fabriks-/tillverkningsgolv

• Automater och kiosker med självbetjäning (i kundriktade områden som mataffärer eller flygplatser) 
för att kontrollera seriella enheter som vågar, pekskärmar, magnetiska kortläsare, 
streckkodsskannrar, kvittoskrivare, etikettskrivare

• POS-applikationer för att kontrollera tangentbord, kassalådor, kvittoskrivare, 
kortläsare/magnetremseläsare, vågar och upphöjda skärmar på stolpar

• Bankkassor i antingen helprofil eller lågprofil för att kontrollera sina seriella enheter som kassalådor, 
kortläsare/magnetremseläsare, skrivare, knappsatser/PIN-satser, pennplattor

Funktioner

• 16 DB9 RS232-portar från en enda PCIe-port

• Ger seriell kommunikation med hög hastighet med dataöverföringshastigheter på upp till 921,6 kbps

• Lågprofilfäste installerat och standardfäste (fullt) medföljer

• Helt kompatibelt med specifikationen PCI Express 1.0a/1.1, kompatibel med 1x, 2x, 4x, 8x och 16x 
PCIe-buss

• ESD-skydd på +/- 15 kV

• Valbar strömutgång (5 V eller 12 V) på 9-pin för den seriella porten

• Databitar: 5, 6, 7 eller 8 bitars tecken

• Windows- och Linux-stöd

• Sexkantsmuttrar ingår för valfri skruv eller mutter DB9-gränssnitt

Hårdvara



Garantipolicy 2 Years

Portar 16

Gränssnitt Seriell

Busstyp PCI Express

Korttyp Lågprofil (SP-fästen ingår)

Industristandarder PCI Express 1.1, PCI strömhantering 1.2

Chipset-ID ASMedia - ASM1083

SystemBase - SB4002A

SystemBase - SB16C1058

Prestanda

Seriellt protokoll RS-232

Maximal 
överföringshastighet

921,6 kbps

Databitar 5, 6, 7, 8

Stoppbitar 1, 1.5, 2

Kontakt(er)

Kontakttyp(er) 1 - PCI Express x1

Interna portar 1 - SATA-ström (15-stifts)

Externa portar 16 - DB-9 (9-stifts, D-Sub)

Mjukvara

OS-kompatibilitet Windows® 7, 8, 8.1, 10, 11

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

Miljö

Drifttemperatur 0°C to 55°C (32°F to 131°F)

Förvaringstemperatur -20°C to 75°C (-4°F to 167°F)



Luftfuktighet 10~90% RH

Utseende

Färg Gul

Kabinettyp Stål

Produktlängd 6.6 in [16.8 cm]

Produktbredd 2.7 in [68.0 mm]

Produkthöjd 0.9 in [2.2 cm]

Produktvikt 2.5 oz [70.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal 1

Package Length 11.5 in [29.3 cm]

Package Width 7.6 in [19.2 cm]

Package Height 2.8 in [70.0 mm]

Fraktvikt (förpackning) 2.5 lb [1.2 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - Seriellt kort

1 - Fäste (installerat) i lågprofil

1 - Fäste i helprofil

2 - breakout-kablar

1 - Drivrutin CD

1 - Snabbstartsguide

16 - Alternativ DB9-anslutning, sexkantmuttrar, par

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


