
Hyllmonterad USB PS/2 Digital IP KVM-switch med 8 portar

Produkt ID: SV841HDIEGB

SV841HDIEGB 8-port hyllmontering USB PS/2 digital IP KVM-switch ger kostnadseffektiv och säker, 
lokal och fjärradministration till upp till 8 system över LAN eller Internet.

Till skillnad från mjukvara som fungerar via operativsystemet ger IP KVM-switchen kontroll på 
BIOS-nivå, full interaktion under startprocessen och kontroll över en TCP/IP-anslutning som om du 
vore på plats. Stöd för säkerhetsprotokoll som SSH, SSL och RADIUS och en konfigurerbar brandvägg 
för extra skydd.

En skalbar KVM-lösning som stöder upp till 8 direktanslutna datorer eller överlappa med andra 
KVM-switchar för kontroll över upp till 64 datorer. För mer kontroll kan man använda modulen RPORT 
(säljes separat) som låter dig interagera med en enhet som använder en RS-232 seriell terminal 
(routrar, switchar m.m.).

Täcks av StarTech.coms 3-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

     

 

Användning



• 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

• Passar för PC-test/datorkontroll med inbränning vilket sparar på skrivbordsutrymme för flera 
skärmar, tangentbord och möss, och gör det möjligt för fjärråtkomst

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

• Fjärråtkomst för outsourcad server/Hantering av IT-hårdvara

• Fjärråtkomst för nödvändiga företagsservrar i datacenter, ökad drifttid

Funktioner

• Kontrollerar upp till 8 datorer direkt och upp till 64 datorer genom att överlappa ytterliggare 8 
KVM-switchar

• Fjärråtkomst för BIOS-nivåer i alla anslutna system

• Fungerar med PC, Mac och Sun-servrar och -system

• Stöder datorer med USB eller PS/2-tangentbord och muskontakter

• Stödjer DHCP eller manuell IP-konfiguration

• Integrerad webbserver för webbläsarbaserad konfiguration och administration

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

• Säker webbkonsol med användar-ID och SLL-lösenord

• Stödjer 16 bit video

• Kompakt 1U hyllhöjd tar upp väldigt lite utrymme

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

• Läge för auto scan låter dig växla mellan datorer för enkel överblick

• Alla datorer kan döpas via OSD-menyn

• Varken programvara eller drivrutiner behövs

• Knapp för hårdvaruåterställning och nätverkskonfiguration

• Kompatibel med Plug and Play



• Kan uppgradera Flash

Hårdvara

Garantipolicy 2 Years

Audio Nej

KVM-portar 8

PC-gränssnitt USB och PS/2

PC-videotyp VGA

Flera skärmar 1

Hyllmonterbar Ja

Medföljande kablar Nej

Kedjekoppling Ja

Prestanda

Skärmvisning (OSD) & 
stöd för 
snabbtangenter

Ja

DVI-stöd Nej

IP-kontroll Ja

Hot-Key Selection Ja

Maximal analog 
upplösning

1920x1440 local console

Maximal digital 
upplösning

1600x1200 @ 85Hz

Maximalt antal 
användare

1 active user, up to 3 viewing

Maximalt antal 
överlappade datorer

64

Stöd för portval Genvägskommandon och OSD (visning på skärmen)

Medeltid mellan fel 876,000 Hours



(MTBF)

Kontakt(er)

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

2 - PS/2 (6-stifts, Mini-DIN)

1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub)

Värdkontakter 8 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub)

Övriga gränssnitt 1 - RJ-45

Mjukvara

OS-kompatibilitet OS independent; No software or drivers required

Särskilda 
anmärkningar/krav

Obs. <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

Utspänning 12V DC

Utström 1.5A

Polaritet på mittpol Positiv

Strömförbrukning 18

Utseende

Färg Svart

Kabinettyp Stål

Produktlängd 0.0 in [0.0 mm]

Produktbredd 15.9 in [40.4 cm]

Produkthöjd 1.7 in [4.3 cm]



Produktdjup 8.8 in [224.5 mm]

Produktvikt 8.7 lb [4.0 kg]

Förpackning

Förpackningsantal 1

Package Length 19.9 in [50.5 cm]

Package Width 4.6 in [11.8 cm]

Package Height 14.2 in [36.0 cm]

Fraktvikt (förpackning) 9.3 lb [4.2 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - SV841HDIE

1 - Monteringsfästen

1 - RS-232 kabel

1 - Förpackning med skruvar

1 - Strömkabel

1 - Strömadapter

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


