
PCI Express RS232 seriell-kortadapter med lågprofil, 8 portar och 161050 UART

Produkt ID: PEX8S1052

Den PEX8S1052 RS232 seriella kortadaptern med 8 portar och 161050 UART för PCI express i lågprofil 
låter dig lägga till 8 RS232 serieportar till datorn genom en enda PCI express-kortplats i lågprofil.

Serieportskortet för PCI express stöder datahastigheter på upp till 460,8 kbps och har en 
högpresterande 16C1050 UART och en stor 256-byte FIFO-buffer för transit/mottagning som arbetar 
tillsammans för att ge seriell kommunikation i hög hastighet och reducera CPU:ns belastning.

Det seriella kortet med 8 portar passar nästan alla chassin och har en design i lågprofil/halvhöjd och 
ett valfritt fäste i helhöjd. Den medföljande breakout-kabeln använder en enda kontakt på kortet för 
att ge 8 portar vilket undviker trånga anslutningar som kan förekomma vid fixerade/statiska portar.

Täcks av StarTech.coms livstidsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

    

      

Användning

• Övervaka och kontrollera industriella maskiner vid monteringsband eller i produktionsmiljö



• POS-användning i livsmedelsbutiker och andra butiker för att kontrollera tangentbord, kassalådor, 
kvittoskrivare, kortläsare/magnetremseläsare, vågar och upphöjda skyltar och stolpar

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

• Automater och kiosker för att kontrollera serieenheter så som vågar, pekskärmar, magnetiska 
kortläsare, streckkodsskannrar, kvittoskrivare, etikettskrivare

Funktioner

• RS232-kort med 8 portar

• Seriell dataöverföringshastighet på upp till 460,8 kbps

• 256 byte FIFO per sändare och mottagare

• Installerat fäste i lågprofil, standardprofil medföljer

• Programmerbar FIFO-utlösning för sändning/mottagning för avbrottsgenerering

• Kompatibelt med specifikationen PCI express 1.0a

Hårdvara

Garantipolicy Lifetime

Portar 8

Gränssnitt Seriell

Busstyp PCI Express

Korttyp Lågprofil (SP-fästen ingår)

Porttyp Dongel (medföljer)

Chipset-ID SystemBase - SB16C1052PCI

Prestanda

Seriellt protokoll RS-232

Maximal 
överföringshastighet

460.8 kbps

Databitar 5, 6, 7, 8



FIFO 256 Bytes

Flödeskontroll Ingen, Xon/Xoff, RTS/CTS

Paritet None, Odd, Even

Stoppbitar 1, 1.5, 2

Kontakt(er)

Kontakttyp(er) 1 - PCI Express x1

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

Mjukvara

OS-kompatibilitet Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11

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

Särskilda 
anmärkningar/krav

System- och kabelkrav Tillgänglig PCI express-kortplats

Miljö

Drifttemperatur 0°C to 100°C (32°F to 212°F)

Förvaringstemperatur -65°C to 150°C (-85°F to 302°F)

Luftfuktighet 20~80% RH

Utseende

Produktlängd 6.9 in [17.5 cm]

Produktbredd 0.7 in [18 mm]

Produkthöjd 2.7 in [6.9 cm]

Produktvikt 2.3 oz [66 g]

Förpackning

Förpackningsantal 1

Package Length 8.3 in [21.2 cm]

Package Width 5.7 in [14.5 cm]



Package Height 2.0 in [50 mm]

Fraktvikt (förpackning) 19.5 oz [551 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - RS232-kort med 8 portar

1 - Breakout-kabel

1 - Standardprofilfäste

1 - Drivrutin CD

1 - Instruktionsbok

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


