7-poort Metalen Industriële SuperSpeed USB 3.0 Hub - Monteerbaar
Productcode: ST7300USBM

De ST7300USBM industriële USB 3.0-hub met 7 poorten breidt uw huidige USB-capaciteit uit door 7
externe USB 3.0-poorten toe te voegen vanaf één USB 3.0-hostverbinding, die gevoed wordt door een
2-draads klemmenblok met ondersteuning voor ingangsspanningen tussen 7-40V DC.
Deze industriële hub is ontworpen voor het leveren van betrouwbare prestaties in extreme
omgevingen en is voorzien van een robuuste, volledig metalen behuizing die veilig kan worden
gemonteerd op de meeste oppervlakken en muren. De hub wordt bovendien geleverd met optionele
DIN-rail-beugels die kunnen worden gebruikt voor montage in een rack.
Deze industriële USB-hub is compatibel met de USB 3.0-specificaties voor overdrachtsnelheden tot 5
Gbit/s en is achterwaarts compatibel met de USB 2.0- en 1.x-specificaties voor de gelijktijdige
ondersteuning van oudere USB-randapparatuur of zelfs oudere systemen zonder USB-capaciteit.
Met 2 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com.
NB: De ST7300USBM is ontwikkeld voor industriële toepassingen/omgevingen en maakt gebruik van
een 2-draads klemmenblokvoeding in plaats van een wisselstroomadapter. Een dergelijke
wisselstroomadapter wordt bij dit product echter niet meegeleverd. Voor een USB 3.0 hub met een
wisselstroomadapter zie ons volledige assortiment .

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen
• Installatie op plekken waar meerdere USB 3.0-poorten veilig dienen te worden gemonteerd op een
oppervlak, zoals aan de wand, onder een bureau of in een rack

• Uitbreiding van USB 3.0-functionaliteit naar plekken die onderhevig zijn aan grote
temperatuurverschillen, of waar een verhoogd risico op schade bestaat (zoals in industriële
omgevingen)
• Voor het toevoegen van USB 3.0-aansluitingen op drukke plaatsen, waar USB-kabels sneller los
zouden kunnen raken
• Voor het aansluiten van industriële printers, camera's, sensoren/bewakingsapparatuur,
touchscreens, CNC-machines/controllers

Eigenschappen
• Voldoet aan SuperSpeed USB 3.0 met overdrachtsnelheden tot 5 Gbit/s
• 2-draads klemmenblokvoeding die een ingangsspanning van 7-40 VDC ondersteunt (standaard
wisselstroomadapter wordt niet ondersteund en niet meegeleverd)
• 350 Watt overspanningsbeveiliging per poort
• Ondersteunt USB-specificatie 1.1 voor het opladen van batterijen
• Ondersteuning voor USB-kabels met schroefsluiting (apart verkrijgbaar)
• Volledig metalen behuizing
• Ingebouwde wandmontagebeugels (plus DIN-rail optioneel)
• Achterwaarts compatibel met apparaten op USB 2.0 en USB 1.1/1.0

Hardware
Garantiebeleid

2 Years

Poorten

7

Interface

USB 3.0

Bus type

USB 3.0

Chipsetcode

Genesys Logic - GL3520

Type en snelheid

USB 3.0 - 5 Gbit/s

Prestaties

Overspanningsbeveiligi 350W per poort
ng

MTBF

111,589 Hours

Type connector(en)

Aansluitblok (2 draden)

Connector(en)

USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps)
USB Type-B (9-polig) USB 3.0
Software
Besturingssystemen

OS Independent; No additional drivers or software
required

Systeem- en
kabelvereisten

Vrije USB 3.0-poort

Notitie

Dit product is uitsluitend bedoeld voor gebruik met
klemmenblokvoeding - Geen standaard AC-adapter
verkrijgbaar

LED-indicatoren

Power (groen)

Inclusief
voedingsadapter

Aansluitblok

Bedrijfstemperatuur

0°C to 55°C (32°F to 131°F)

Opslagtemperatuur

-20°C to 85°C (-4°F to 185°F)

Vochtigheid

5% - 95% rel. luchtvochtigheid

Kleur

Zwart

Type behuizing

Staal

Lengte product

5.7 in [14.5 cm]

Breedte product

2.2 in [55 mm]

Speciale
opmerkingen /
vereisten

Indicatoren

Voeding

Gebruiksomgeving

Fysieke
eigenschappen

Hoogte product

1.7 in [43.5 mm]

Gewicht product

12.1 oz [343 g]

Verpakkingsaantal

1

Package Length

11.5 in [29.3 cm]

Package Width

7.5 in [19 cm]

Package Height

2.6 in [67 mm]

Verzendgewicht
(verpakt)

22.4 oz [634 g]

Meegeleverd

USB 3.0 Hub

Verpakkingsinform
atie

Wat wordt er
meegeleverd

USB 3.0-kabel (2m)
Aansluitblok
DIN-rail Montageset
Handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

