
2 port KVM Console Crash Card Adapter - laptop naar server

Productcode: SV231USBLC

Deze 2-poorts USB crash cart adapter biedt u KVM-controle van uw servers, direct vanaf uw laptop. 
Deze USB crash cart biedt een comfortabele oplossing voor routinematige diagnoses, onderhoud en 
updates voor kleinschalige serverapplicaties, waarmee u volledige consoletoegang krijgt tot servers in 
kleine ruimtes of overvolle server racks. De crash cart adapter is ook perfect voor omgevingen waar 
een vast geïnstalleerde console server niet mogelijk is, zoals in een serverkast of aan de wand 
gemonteerd server rack.

De USB crash cart adapter is een voordelige en comfortabele manier voor toegang tot en bediening 
van uw servers. Met een fractie van de kosten van een in een rack gemonteerde LCD-console, 
betekent de installatie van de gebruiksvriendelijke adapter dat u geen traditionele crash carts voor 
serverruimtes meer hoeft te gebruiken.

In plaats van de kosten van een speciale rack console, of het gesleep met een volledige crash cart, 
kunt u uw laptop voor meerdere toepassingen gebruiken en uw IT-kosten besparen door reeds 
aanwezige apparatuur te gebruiken.

Met de meegeleverde software kan de adapter dingen doen die normale KVM's niet kunnen. De 
software dient als een robuuste en flexibele interface, waarmee u uw servers op uw volledige 
laptopscherm kunt bekijken, zonder schuifbalken te hoeven gebruiken, en uw kijkvenster te 
verkleinen, zodat u tegelijkertijd op uw laptop en servers kunt werken voor maximale productiviteit.

De software ondersteunt ook de overdracht van bestanden tussen uw laptop en de servers, wat 
perfect is voor updates en patches van serversoftware. Bovendien ondersteunt de adaptersoftware 
video-opnames, zodat u uw werkzaamheden aan de servers als video kunt opnemen, die u dan later 
kunt gebruiken voor controle- of instructiedoeleinden.

De USB crash cart kan eenvoudig worden geïnstalleerd, met behulp van de meegeleverde 
montagesteunen en 2-in-1 USB- en VGA-kabels. De meegeleverde software kan ook eenvoudig op uw 
laptop worden geïnstalleerd, met de meegeleverde voorgeladen USB-sleutel.



De SV231USBLC wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische 
ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

        

         

     

Toepassingen

• Krijg toegang tot uw servers via uw laptop, en bespaar zo de kosten van een in een rack 
gemonteerde console

• Krijg volledige consoletoegang tot servers in kleine ruimtes, of overvolle server racks, waar een vast 
geïnstalleerde console niet mogelijk is, zoals in een serverkast of aan een wand gemonteerd server 
rack

• Maak instructievideo's of beheer uw serverwerkzaamheden door schermopnames van uw servers te 
maken

Eigenschappen

• Bespaar kosten met een innovatief design waarbij uw laptop wordt gebruikt als een 2-poorts KVM 
console

• Probleemloze 2-poorts servertoegang met intuïtief design en software

• Inclusief intuïtieve software voor bestandsoverdracht van laptop naar server en schermopnames

• Ondersteuning van resoluties tot 1920x1200

• Inclusief montagematerialen

Hardware

Garantiebeleid 2 Years



Audio Nee

KVM-poorten 2

Ondersteunde 
platforms

USB

PC-videotype VGA

Multi-monitor 1

Rack-monteerbaar Ja

Op elkaar aansluitbaar Nee

Prestaties

IP-controle Nee

Maximale analoge 
resoluties

1920x1200 @ 60Hz

Maximum aantal 
gebruikers

1

Connector(en)

Console-aansluiting(en
)

1 - USB Mini-B (5-polig)

Hostaansluitingen 2 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)

2 - USB B (4-polig)

Andere aansluiting(en) 1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)

1 - USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps)

Software

Besturingssystemen Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10,11

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

 macOS 10.6 tot 10.15, 11.0, 12.0, 13.0

Linux 2.6.x tot 4.11 (Alleen LTS-versies)

Speciale 



opmerkingen / 
vereisten

Notitie If you're interfacing with a Linux device, this adapter is 
only compatible with standard QWERTY keyboards in U.S 
English configuration

Indicatoren

LED-indicatoren 1 - poort 1 activiteit-LED

1 - poort 2 activiteit-LED

1 - console-activiteit- en link-LED

1 - toetsenbord/muis-activiteit- en link-LED

1 - Host/server-videoverbinding (VGA)

Voeding

Voedingsbron Inclusief wisselstroomadapter

Ingangsspanning 100 - 240 AC

Ingangsstroom 0.75 A

Uitgangsspanning 5 DC

Uitgangsstroom 3 A

Stekkertype N

Vermogensopname 15

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)

Opslagtemperatuur -40°C to 70°C (-40°F to 158°F)

Vochtigheid 80% rel. luchtvochtigheid

Fysieke 
eigenschappen

Kleur Zwart

Type behuizing Staal



Kabellengte 16.4 in [416 mm]

Lengte product 7.7 in [19.5 cm]

Breedte product 3.9 in [10 cm]

Hoogte product 1.0 in [2.5 cm]

Diepte product 10.2 in [260 mm]

Gewicht product 12.9 oz [365 g]

Verpakkingsinform
atie

Verpakkingsaantal 1

Package Length 14.4 in [36.5 cm]

Package Width 11.3 in [28.8 cm]

Package Height 2.8 in [70 mm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

3.2 lb [1.5 kg]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - 2-poorts laptop naar KVM console adapter

2 - Montagebeugels

2 - 2-in-1 USB- en VGA-kabels - 1,8 m

1 - USB A naar Mini-B kabel

1 - USB-software sleutel

1 - Universele voedingsadapter (N-A/EU/GB/AU)

1 - Verkorte handleiding

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


