
2 port USB 2.0 over Cat5 of Cat6-extender kit - lokaal of remote gevoed - 100m - 
USB-extender - USB naar Ethernet

Productcode: USB2002EXT2

Met de USB2002EXT2 2-poorts USB-extender kunt u USB 2.0 apparaten verlengen via een Cat 5 of 
hogere Ethernet-kabel tot een afstand van 100 m. Een lokale zendervoedingsadapter biedt max. 500 
mA per voedingspoort zonder dat een voedingsadapter op het externe uiteinde vereist is, waardoor u 
toegang hebt tot bijna elk USB 2.0 apparaat, en deze kunt voeden, op plaatsen waar mogelijk geen 
wandcontactdoos aanwezig is.

Deze USB-extender ondersteunt datatransmissiesnelheden tot 480 Mbps, is plug & play en 
hotswappable en daarnaast neerwaarts compatibel met USB 1.x apparaten.

Deze veelzijdige USB-extender is een snelle, gemakkelijke en flexibele oplossing voor zakelijke of 
industriële toepassingen met een duurzame metalen behuizing en een montagesteunset.

Gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

    

 

Toepassingen



• Beveiligde omgevingen waar de computer moet worden geplaatst op een veilige, ontoegankelijk 
locatie, weg van toetsenbord, muis, camera of andere USB-invoerapparatuur

• Gebruik reeds aangelegde Cat5/Cat6-bekabing om USB-aansluitingen te verlengen naar 
verschillende ruimtes

• Verminder de wirwar van bekabeling en het moeten gebruiken van tussenliggende 
USB-hubs/repeaters door het leggen van een enkele, eenvoudig te installeren Cat5/Cat6-kabel

• Industriële omgevingen waar de computer op veilige afstand moet worden geplaatst van mogelijke 
storingen of vervuiling

Eigenschappen

• NIEUWE VERSIE USB2002EXT2NA alleen beschikbaar in Noord-Amerika. Verleng twee USB 
2.0-aansluitingen met voeding tot maximaal 100m over Cat5 of Cat6 kabel

• Twee USB 2.0-poorten op de ontvanger via een enkele Cat5/Cat6-kabel

• Maximale verlenging van 100m via Cat5-bekabeling

• Inclusief montagebeugels voor beide eenheden

• High-speed USB 2.0 met overdrachtsnelheden tot 480 Mbit/s

• 500mA stroom per poort

• Geen externe voeding nodig op de externe locatie – de benodigde stroom wordt geleverd via 
Cat5/Cat6

• 4 kV contactbeveiliging en 8 kV beveiliging tegen elektrostatische ontlading (ESD)

• Geen drivers of software nodig

• Plug-and-play en hot-swappable

Hardware

Garantiebeleid 2 Years

Poorten 2

Bekabeling Cat5 UTP

Prestaties

Maximale 
overdrachtsnelheid

480 Mbit/s



Max. afstand 100 m / 330 ft

Connector(en)

Connectoren lokale 
eenheid

1 - RJ-45

1 - USB B (4-polig)

Aansluitingen externe 
eenheid

1 - RJ-45

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

Software

Besturingssystemen Besturingssysteem onafhankelijk; geen extra 
stuurprogramma's of software vereist

Speciale 
opmerkingen / 
vereisten

Systeem- en 
kabelvereisten

Computersysteem met vrije USB-poort

Voeding

Voedingsbron Inclusief wisselstroomadapter

Ingangsspanning 100 - 240 AC

Ingangsstroom 0.6 A

Uitgangsspanning 24 DC

Uitgangsstroom 1.0 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 10% - 90% rel. luchtvochtigheid

Fysieke 
eigenschappen

Kleur Zwart

Type behuizing Aluminium en kunststof

Lengte product 3.9 in [10.0 cm]

Breedte product 3.0 in [7.6 cm]

Hoogte product 1.0 in [2.6 cm]

Gewicht product 1.3 lb [0.6 kg]

Verpakkingsinform
atie

Verpakkingsaantal 1

Package Length 9.8 in [24.8 cm]

Package Width 7.7 in [19.5 cm]

Package Height 4.3 in [10.8 cm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

2.6 lb [1.2 kg]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - USB 2.0 Verlenger Lokale Eenheid

1 - USB 2.0 Verlenger Afgelegen Eenheid

1 - USB-kabel

1 - Montage materiaal

1 - universele voedingsadapter (NA, JP, EU, GB, ANZ)

1 - Verkorte handleiding

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


