
1 Port USB 2.0 over Cat5 of Cat6 Extender Set - Voeding Lokaal of op Afstand - 100 m 
- USB naar Ethernet

Productcode: USB2001EXT2P

Met deze 1-poorts USB 2.0 extender hebt u gemakkelijk toegang tot uw USB-apparaat op een afstand 
tot 100 m via een Cat5- of Cat6-kabel. En omdat deze extender door zowel de lokale als de unit op 
afstand kan worden gevoed, hebt u meer flexibiliteit zodat u uw USB-apparaat kunt plaatsen waar dat 
nodig is. Het is de perfecte USB-uitbreidingsoplossing voor magazijnen, fabrieken, klaslokalen, 
vergaderruimtes, huizen of kantoren.

Vele USB naar Ethernet extenders vereisen dat de verder gelegen unit een eigen voeding moet 
hebben, wat de installatie kan bemoeilijken. Deze veelzijdige extender lost dat probleem op, omdat u, 
indien nodig, de voedingsadapter op de lokale unit (zender) of de verder gelegen unit (ontvanger) 
kunt aansluiten.

Als de voedingsadapter op de lokale unit is aangesloten, levert de extender stroom via uw Cat5- of 
Cat6-kabel, waardoor u geen voedingsadapter meer nodig hebt op de verder gelegen plek. Nu hebt u 
het extra gemak om uw USB-apparaat zelfs op een op afstand te installeren, waar geen stopcontact 
beschikbaar is, tot een afstand van 100 m.

Deze USB extender heft de beperkingen op van 4,8 m lange, traditionele USB 2.0 kabels, zodat u een 
efficiëntere, flexibelere werkomgeving kunt creëren. Het is perfect voor de aansluiting van webcams, 
printers, flashdrives en vrijwel elk USB-randapparaat.

En, met de meegeleverde voedingsadapter, kunt u stroomvretende USB-apparaten zoals externe 
harde schijven, aansluiten. Voor nog meer installatiegemak heeft de USB naar Ethernet extender 
ingebouwde sleuven voor kabelbinder voor montage aan een stang.

De USB 2.0-over-Cat5-of-Cat6-extender is compatibel met meerdere platformen en ondersteunt dus 
vele verschillende besturingssystemen zoals Windows®, Mac, Linux® en Chrome OS™. Eenvoudige 
installatie zonder dat extra stuurprogramma's of software vereist zijn, en de universele USB extender 
is neerwaarts compatibel met USB 1.1 en 1.0 randapparaten.



De USB2001EXT2P wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische 
ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

     

 

Toepassingen

• Plaats uw USB-apparaat vrijwel overal waar u wilt, zelfs op plaatsen waar geen stopcontact 
beschikbaar is

• Gebruik een mid-point repeater om de verbindingsafstand van uw USB-randapparaat te vergroten 
en kabelwarboel te verminderen

• Perfect voor omgevingen waar de hostcomputer zich op een ontoegankelijke plaats bevindt

• U hoeft geen nieuwe kabels aan te leggen en kunt USB-verbindingen tussen ruimtes uitbreiden met 
de bestaande, reeds in de wand aanwezige Cat5- of Cat6-kabels

Eigenschappen

• Nieuwe versie USB2001EXT2PNA alleen beschikbaar in Noord-Amerika: Sluit een USB 2.0-apparaat 
aan op uw computer tot op een afstand van 100m en voed de USB-extender vanaf de lokale of remote 
zijde

• Flexibele keuze voor voeding, met de mogelijkheid om de USB extender door de lokale unit 
(zender), of door een remote unit (ontvanger) te voeden

• Plaats uw USB-apparaat precies waar u het nodig hebt (tot 100 m), met deze voordelige 
USB-naar-Ethernet extender

• Universeel, geschikt voor meerdere platforms en onafhankelijk van het besturingssysteem zonder 
dat stuurprogramma's noodzakelijk zijn, voor een snelle, probleemloze installatie

• Met ingebouwde kabelbindersleuf voor montage aan een stang

• Ondersteunt overdrachtssnelheden tot 480 Mbps



• Ondersteunt plug & play alsmede hot-swap en hot-plugging

Hardware

Garantiebeleid 2 Years

Poorten 1

Bekabeling Cat5e UTP of beter

Prestaties

Maximale 
overdrachtsnelheid

480Mbit/s

Max. afstand 100 m / 330 ft

Connector(en)

Connectoren lokale 
eenheid

1 - USB B (4-polig)

1 - RJ-45

Aansluitingen externe 
eenheid

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

1 - RJ-45

Software

Besturingssystemen OS Independent; No additional drivers or software 
required

Speciale 
opmerkingen / 
vereisten

Systeem- en 
kabelvereisten

Een hostcomputer met een beschikbare USB-A poort 
(USB Type-A)

Een UTP Cat5e- of betere Ethernet-kabel met 
RJ45-stekker

Indicatoren

LED-indicatoren 1 - Power

1 - Verbinding

1 - Host



1 - Activiteit

Voeding

Voedingsbron Inclusief wisselstroomadapter

Ingangsspanning 100 - 240 AC

Ingangsstroom 0.58 A

Uitgangsspanning 24 DC

Uitgangsstroom 1 A

Polariteit pin midden Positief

Stekkertype M

Vermogensopname 24

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur 0°C to 50°C (32°F to 122°F)

Opslagtemperatuur -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)

Vochtigheid 20~80% RV (Niet condenserend)

Fysieke 
eigenschappen

Kleur Zwart

Type behuizing Kunststof

Lengte product 3.5 in [88.0 mm]

Breedte product 2.6 in [65.0 mm]

Hoogte product 1.2 in [3.0 cm]

Gewicht product 6.0 oz [171.0 g]

Verpakkingsinform
atie

Verpakkingsaantal 1

Package Length 9.7 in [24.7 cm]

Package Width 7.7 in [19.6 cm]



Package Height 4.2 in [10.7 cm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

2.5 lb [1.1 kg]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - lokale USB 2.0 verlenger eenheid

1 - remote USB 2.0 verlenger eenheid

1 - 1,8 m USB 2.0 kabel

1 - universele voedingsadapter (N-A/JP, VK, EU, ANZ)

1 - verkorte handleiding

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


