
USB VGA IP KVM-switch med 8 portar och virtuell media

Produkt ID: SV841DUSBI

SV841DUSBI USB VGA IP KVM-switchen med 8 portar och virtuell media ger säker kontroll både lokalt 
och på håll över upp till 8 datorer över LAN eller Internet. KVM-switchen har 2 extra USB-portar för 
delning av tillägg (USB-lagring, CD-ROM m.m.) och är en praktisk lösning för filöverföringar och 
emulering för fjärrapplikationer och OS-installationer.

IP KVM-switchen ger kontroll på BIOS-nivå samt full interaktion med startprocessen och har flera 
säkerhetsfunktioner (SSH, SSL, RADIUS och en konfigurerbar brandvägg) som skyddar ditt nätverk.

Denna mångsidiga KVM kan interagera med i stort sett vilken enhet som helst som använder en seriell 
RS232-terminal (routrar, switchar, PDU:er m.m.) med RPORT seriell modul för fjärrkontroll (säljes 
separat) och har ett hållbart metallchassi.

SV841DUSBI USB VGA IP KVM-switchen täcks av StarTech.coms 3-årsgaranti och gratis livstidsgaranti 
på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

   

 

Användning



• Fjärråtkomst för BIOS-nivåer till serverar på samverkande inrättningar och ISP:er

• Skapa en skalbar, underlättande åtkomstlösning i ditt datacenter eller serverkluster

• Ger tillgång till befintliga KVM-switchar via TCP/IP för att kunna administrera från en fjärrkonsol

• Perfekt för datorkontroll vid tillverkningslinjer med enkel åtkomst till multipla system

• Perfekt för fjärråtkomst för PC-test/burn-in datorer och sparar på utrymmet av flera skärmar, 
tangentbord och möss

• Fjärråtkomst för outsourcad server/Hantering av IT-hårdvara

• Fjärråtkomst för nödvändiga företagsservrar i datacenter, ökad drifttid

Funktioner

• Fjärråtkomst för BIOS-nivåer i alla anslutna system

• Fungerar med PC-, Mac®-, Linux®- och Sun®-datorer

• Stödjer DHCP eller manuell IP-konfiguration

• Säker webbkonsol med användar-ID och SLL-lösenord

• Stödjer 32 användarkonton med SSL krypterade sessioner och kommunikationsdata från webben

• Integrerad webbserver för webbläsarbaserad konfiguration och administration

• Att emulera skivor gör det möjligt att använda fjärrapplikationer, att driva systeminstallationer, eller 
överföra filer till eller mellan anslutna servrar

• Alla datorer kan döpas via OSD-menyn

• Integrerad USB-hubb för delning av kringutrustning och filöverföringar för USB 2.0 enheter 
(bakåtkompatibel med USB 1.1 och 1.0 enheter)

• Auto Scan-läget byter automatisk mellan datorerna för enkel övervakning

• Kan uppgradera Flash

• Snabbyte - lägg till eller ta bort datorer utan att stänga av

• Konton för flera användare begränsar otillåten tillgång till vissa funktioner och/eller PC-datorer

• Nätverksinstallation och återställningsknappen

• Varken programvara eller drivrutiner behövs



• Kompatibel med Plug and Play

• Stöder 16-bit video

• Stödjer anpassade SSL-certifikat

Hårdvara

Garantipolicy 3 Years

Audio Nej

KVM-portar 8

PC-gränssnitt USB

PC-videotyp VGA

Flera skärmar 1

Hyllmonterbar Valfri

Medföljande kablar Ja

Kedjekoppling Nej

Prestanda

Skärmvisning (OSD) & 
stöd för 
snabbtangenter

Ja

DVI-stöd Nej

IP-kontroll Ja

Hot-Key Selection Ja

Maximal analog 
upplösning

1920 x 1440 pixels local console

Maximal digital 
upplösning

1600 x 1200 @ 85Hz

Maximalt antal 
användare

1 active user plus up to 4 viewing

Stöd för portval Genvägskommandon och OSD (visning på skärmen)

Allmänna TLS-version som stöds: 1.0



specifikationer

Obs.: Det medföljande SSL-certifikatet är endast för 
testning- och initieringssyfte och ger minimal 
säkerhetsstyrka. Vi rekommenderar starkt att användare 
uppgraderar det medföljande certifikatet med 
individuellt SSL-certifikat.

Stödda protokoll SSH, SNMP, HTTP/HTTPS, VNC, VNCS, DHCP, RADIUS, 
SYSLOG, DNS

Mjukvara

OS-kompatibilitet OS independent; No software or drivers required

Särskilda 
anmärkningar/krav

Obs. <p>För att lägga till mer än 1 valfri 
PCM815SHNA-strömbrytare till serverfjärrkontrollen, 
behövs en <a 
href="http://eu.startech.com/Product/ItemDetail.aspx?p
roductid=RPORT&c=CA" 
target=new>RPORT</a>-modul.</p><p>Källkoden för 
enhetens operativsystem går att få vid begäran. 
Kontakta oss via telefon, livechatt eller e-post för att få 
tillgång till den. </p><p>Det här erbjudandet gäller i 
tre år från inköpsdatum och/eller så länge som 
komponenter eller kundtjänst erbjuds för denna 
produkt.</p><p>Rimliga avgifter för kopiering och 
förmedling kan tillkomma.</p>

Ström

Power Source AC-adapter medföljer

Inspänning 110V-240V AC

Inström 1.8A

Utspänning 12V DC

Utström 1.5A

Polaritet på mittpol Positiv

Kontakttyp M

Strömförbrukning 18

Miljö

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



Förvaringstemperatur -20°C to 60°C (4°F to 140°F)

Luftfuktighet 0~80 % RH

Utseende

Färg Svart

Kabinettyp Stål

Produktlängd 7.9 in [20 cm]

Produktbredd 7.4 in [18.7 cm]

Produkthöjd 1.7 in [4.4 cm]

Produktvikt 2.9 lb [1.3 kg]

Förpackning

Förpackningsantal 1

Package Length 23.2 in [59 cm]

Package Width 10.4 in [26.5 cm]

Package Height 3.5 in [90 mm]

Fraktvikt (förpackning) 10.1 lb [4.6 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - IP KVM-switch med 8 portar

4 - 1.83m KVM-kablar

4 - 3 m KVM-kablar

3 - Universell strömadapter (NA/UK/EU)

1 - Instruktionsbok

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


