
Seriell DB9 RS232-förlängare över Cat 5 - Upp till 1000 meter

Produkt ID: RS232EXTC1EU

Den RS232EXTC1EU seriella förlängaren över Cat 5 låter dig öka avståndet på din seriella 
RS232-anslutning med upp till 1000 meter och ger dig möjligheten att ansluta seriella enheter upp till 
en kilometer bort från systemet - otroliga 65 gånger längre än en normal seriell RS232-kabel.

Den seriella förlängaren är en kostnadseffektiv lösning och helt och hållet hårdvarubaserad så att du 
slipper installera program vid installationen som är helt plug-and-play Hårdvaran kan installeras på ett 
par minuter med befintligt eller nytt Ethernet-kablage av Cat 5 eller bättre.

Den seriella RS232-förlängaren över Cat 5 är perfekt inom industriövervakning och -kontroll, POS, 
säkerhet, medicin samt trafikflöde och bevarar RS232-standarden med stöd för 
dataöverföringshastigheter på upp till 230 Kbps.

Täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

     

 

Användning



• Industriella tillämpningar inkluderar kontroll av CNC-maskiner, avsökning av streckkodsskannrar, 
skötsel av utrustning för processkontroll, vägningsstationer och andra tillverkningsapplikationer

• Övervaka och kontrollera medicinsk utrustning, knappsatser/kortskannrar, POS-utrustning, data från 
fjärrsensorer och många andra seriella kommunikationsutrustningar inom sjukvården

• Förläng anslutningar till magnetremseläsare på POS-enheter, streckkodsskannrar, vågar, 
kvittoskrivare eller skärmar vid kassaapparater

• Avsök data på håll från knappsatser, kortskannrar, kameror eller säkerhetssystem i hemmet

• Fjärrövervakning av sensorer för trafikflödeshantering (flygtrafikledning, motorvägsflöden)

Funktioner

• Förläng avståndet på RS232-kommunikationen med upp till 1000 m

• Dataöverföringshastigheter på upp till 230 Kbps

• Kompatibel med alla RS232-kommunikationer

• Använd befintlig Ethernet-infrastruktur med Cat5, 5e, 6 eller bättre för att fjärransluta till seriella 
enheter

• Stöder datakommunikation full-duplex

• Kompakt design

• Inga drivrutiner eller program behövs vid den enkla plug-and-play-installationen

Hårdvara

Garantipolicy 2 Years

Portar 1

Kablage Cat 5 UTP

Prestanda

Maximal 
dataöverföringshastigh
et

115.2 kbps

Maximalt avstånd 1 km (0.6 mi)

Kontakt(er)

Lokala enhetskontakter 1 - DB-9 (9-stifts, D-Sub)



1 - RJ-45

Fjärrenhetskontakter 1 - DB-9 (9-stifts, D-Sub)

1 - RJ-45

Mjukvara

OS-kompatibilitet OS independent

Särskilda 
anmärkningar/krav

System- och kabelkrav Cat5 RJ45-kablage krävs

Ström

Power Source 2 AC-adaptrar medföljer

Inspänning 100 - 240 AC

Inström 55mA

Utspänning 9V DC

Utström 1A

Polaritet på mittpol Positiv

Kontakttyp M

Strömförbrukning 9

Miljö

Drifttemperatur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)

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

Luftfuktighet 0 % till 95 %

Utseende

Färg Silver

Kabinettyp Stål

Produktlängd 3.6 in [92 mm]

Produktbredd 1.3 in [34 mm]



Produkthöjd 0.9 in [2.2 cm]

Produktvikt 2.3 oz [65 g]

Förpackning

Förpackningsantal 1

Package Length 12.4 in [31.5 cm]

Package Width 2.2 in [57 mm]

Package Height 5.4 in [13.8 cm]

Fraktvikt (förpackning) 2.2 lb [1 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - RS232-förlängare lokal enhet

1 - RS232-förlängare fjärrenhet

1 - 20 cm nollmodemskabel (DB-9 hane till hane)

2 - Strömadapter

1 - Användarhandbok

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


