
8-port PCI Express seriellt kort med 16C1050 UART

Produkt ID: PEX8S1050LP

Lägg till åtta RS-232 DB9 seriella portar till din stationära dator via två PCIe-expansionskortsplatser. 
Detta PCI Express-seriekort, med två brytkablar, ger dig flera portar för att ansluta ett brett utbud av 
seriella kringutrustningar, med hastigheter upp till 921,4 kbps.

PCI Express seriella port-kortet gör det enkelt att lägga till seriella portar för att ansluta 
kringutrustning inklusive skrivare, skannrar, kredit-/betal-kortläsare, PIN-kuddar och modem, 
industriella kontroller och mer. PCIe-seriekortet med 8-portar innehåller 2 brytkablar - alla med 4 
DB9-kontakter.

Lågprofil PCIe-seriekortet är det idealiska valet för att lägga till seriella porter, även när det är ont om 
utrymme. DB9 seriekortet är utformat för att passa in i liten formfaktor och standard datorhölje. 
Kortet är för-konfigurerat med ett lågprofilsfäste och inkluderar två valfria fullprofilsfästen, så 
installationen är enkel oavsett skåpformfaktor.

Med brett OS-stöd, inklusive för Windows och Linux, är detta PCI express-kort enkelt att integrera i 
blandade miljöer.

PEX8S1050LP stöttas av en StarTech.com livstidsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

      



       

Användning

• Tillverkning (CNC-maskineri, utrustning för processkontroll, streckkodsläsare, seriella skrivare)

• POS (kredit-/betalkortsläsare, kvittoskrivare, streckkodsläsare, kassaapparater, vågar)

• Konsument (modem, PDA:er, digitala kameror, skrivare)

• Säkerhet (UPS kontroll, tillgång till knappsats, videokameror, kortläsare, modem)

• Kasino (videoterminal för lotteri, spelmaskin)

• Miljökontroll (ljussättning, temperatur, klockor)

• Hälsovård (patientövervakningsutrustning, skötarstation, modem)

• Hotellreception (seriella skrivare, streckkodsläsare, tangentbord, mus, kvittoskrivare, 
kredit-/betalkortsläsare)

• Hotellbransch/restaurang (kredit-/betalkortsläsare, seriella skrivare)

• ISDN nätverksarbete

Funktioner

• Lägg till åtta RS-232 DB9-anslutningar till din stationära dator genom två 
PCIe-expansionskortsplatser

• 16C1050 UART

• Snabba dataöverföringshastigheter på upp till 921,4 kbps

• Mångsidig användning med monteringsfästen för lågprofil och standardskåp

• Stöder 256-byte FIFO per sändare och mottagare

Hårdvara

Garantipolicy Lifetime

Portar 8

Gränssnitt Seriell



Busstyp PCI Express

Korttyp Lågprofil (SP-fästen ingår)

Porttyp Dongel (medföljer)

Chipset-ID ASMEDIA - ASM1083

SYSTEMBASE - SB16C1058PCI

Prestanda

Seriellt protokoll RS-232

Maximal 
överföringshastighet

921,6 kbps

Databitar 5, 6, 7, 8

FIFO 256 Bytes

Flödeskontroll RTS/CTS, XPÅ/XAV

Paritet None, Even, Odd, 1, 0

Stoppbitar 1, 1.5, 2

Kontakt(er)

Kontakttyp(er) 1 - PCI Express x1

Interna portar 1 - SP4 (4-stifts, ström till liten enhet)

Externa portar 8 - DB-9 (9-stifts, D-Sub)

Mjukvara

OS-kompatibilitet Windows® CE 5.0, 98SE, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 
11

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

Miljö

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

Förvaringstemperatur -20°C to 85°C (-4°F to 185°F)



Luftfuktighet 5~95 % RH

Utseende

Färg Gul

Kabinettyp Stål

Kabellängd 11.8 in [30 cm]

Produktlängd 5.7 in [14.5 cm]

Produktbredd 0.9 in [2.2 cm]

Produkthöjd 2.4 in [6 cm]

Produktvikt 4.1 oz [116 g]

Förpackning

Förpackningsantal 1

Package Length 11.4 in [290.0 mm]

Package Width 7.5 in [190.0 mm]

Package Height 2.8 in [70.0 mm]

Fraktvikt (förpackning) 26.5 oz [750.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - PCIe seriellt kort

2 - DB44 till 4-ports SB9-breakoutkablar

2 - Low Profile Brackets (Installed)

2 - Fullständiga profilfästen

1 - snabbstartsguide

8 - Alternativ DB9-anslutning, sexkantmuttrar, par

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


