
USB VGA KVM Console-Verlenger met Serieel & Audio via Cat5 UTP - 300 m

Productcode: SV565USAGB

Met de SV565USAGB USB VGA KVM Verlenger kunt u een server, computer of meerdere computers 
bedienen (aangesloten via een KVM-switch) via een standaard Cat5 of Cat6 UTP-netwerkkabel op een 
afstand van 300 m met een (beveiligde) server.De verlenger kan aan een bureau of beeldscherm 
worden gemonteerd met behulp van standaard VESA-beugels en biedt ondersteuning voor resoluties 
tot 1920x1080. Het is meteen te gebruiken door de automatische beeldkalibratie, maar kan ook 
handmatig worden ingesteld via de seriële interface.Voor extra gemak biedt de KVM-verlenger 
ondersteuning voor aansluiting op computers via USB en is compatibel met elk merk USB KVM-switch.
Met 2-jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

     

 

Toepassingen

• Verleng USB-toetsenbord en -muis, RS232 seriële poort, VGA en audio tot op 300 m afstand

• Ideaal voor beveiligde omgevingen waarbij de server en de data zich in een serverruimte bevinden 
waartoe de gebruiker geen directe toegang heeft



• Perfecte voor het toevoegen van een bedieningsconsole in omgevingen die niet geschikt zijn voor 
het plaatsen van een complete pc of server

• Volledige seriële ondersteuning voor toepassingen op afstand zoals touchscreens, barcodescanners, 
enz.

• Kan fungeren als een thin client voor gebruikers die er krachtige rack-servers mee kunnen bedienen 
als desktopcomputers

• Gebruik een of meer servers in een serverruimte vanaf een externe locatie

• Bewaak computergestuurde apparatuur in een fabriek of magazijn

• Bedien beveiligde servers op afstand

Eigenschappen

• Automatische beeldkalibratie en -instelling

• Ondersteunt hoge resoluties tot 1920x1080 bij 60Hz

• Handmatige configuratie via seriële interface

• Ondersteunt afstanden tot 300m

• Geïntegreerde montagebeugels op de lokale eenheid

• Seriële apparaten kunnen worden aangesloten op de lokale eenheid of de op afstand gelegen 
console

• Zender gevoed via de USB-poort van de aangesloten pc; console-eenheid gevoed via de 
meegeleverde adapter

• Firmware-upgrade mogelijk

• VGA- en audioweergave op de console-eenheid

• Meerdere console-eenheden op elkaar aan te sluiten

• Ondersteunt de meeste toetsenbord/muis-combinaties (inclusief draadloze)

Hardware

Garantiebeleid 2 Years

Audio Ja

KVM-poorten 1



Ondersteunde 
platforms

USB

PC-videotype VGA

Multi-monitor 1

Rack-monteerbaar Nee

Op elkaar aansluitbaar Ja

Prestaties

IP-controle Nee

Max. 
overdrachtsafstand

300 m (984 ft)

Maximale analoge 
resoluties

1920x1080 @ 60Hz

Connector(en)

Console-aansluiting(en
)

2 - 3,5 mm mini-jack (3 standen)

1 - DB-9 (9-polig, D-Sub)

2 - RJ-45

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

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

Hostaansluitingen 2 - 3,5 mm mini-jack (3 standen)

1 - DB-9 (9-polig, D-Sub)

1 - RJ-45

1 - USB B (4-polig)

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

Andere aansluiting(en) 1 - 3,5 mm mini-jack (3 standen)

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

Software



Besturingssystemen OS independent; No software or drivers required

Speciale 
opmerkingen / 
vereisten

Notitie Ondersteunt de meeste toetsenbord/muis-combinaties 
(inclusief draadloze)

Indicatoren

LED-indicatoren RJ45 verbinding LED (lokaal en extern)

LED instelling (lokaal)

USB-verbinding (toetsenbord en muis lokaal, enkele USB 
extern)

Power-LED (zender en ontvanger)

Voeding

Voedingsbron Inclusief wisselstroomadapter

Ingangsspanning 100 - 240 AC

Uitgangsspanning 5 DC

Polariteit pin midden Positief

Stekkertype N

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 Aluminium

Lengte product 0.0 in [0.0 mm]

Breedte product 6.1 in [15.6 cm]



Hoogte product 1.0 in [2.6 cm]

Diepte product 4.4 in [112 mm]

Gewicht product 8.8 oz [250.0 g]

Verpakkingsinform
atie

Verpakkingsaantal 1

Package Length 11.8 in [30.0 cm]

Package Width 3.6 in [91.0 mm]

Package Height 6.5 in [16.5 cm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

3.1 lb [1.4 kg]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - Basiseenheid

1 - Console-eenheid

1 - USB-kabel

1 - VGA-kabel

3 - Netsnoeren (VS/GB/EU)

1 - Voedingsadapter

1 - Handleiding

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


