
4 port USB 2.0 over Gigabit LAN of Direct Cat5e / Cat6 Ethernet Extender systeem - tot 
100m - USB 2.0 Verlenger

Productcode: USB2G4LEXT2

Met het USB2G4LEXT2 4-Port USB 2.0 extendersysteem kunt u USB-apparaten uitbreiden over een 
gigabit Ethernet Local Area Network (LAN) of via speciale Cat5e/6-kabels met een lengte tot 100 m.

Door via uw bestaande IP LAN verbinding te maken, voorkomt u de warboel en kosten van nieuwe 
infrastructuurkabels en krijgt u een grotere en zeer schaalbare algehele uitbreidingsafstand. Als 
meerdere switches om de 100 m worden gebruikt, wordt de maximale uitbreidingsafstand bij elke 
switch gereset, waardoor u het netwerk gemakkelijk tot meerdere verdiepingen in een huis of 
kantoorgebouw kunt uitbreiden. Voor nog meer veelzijdigheid kunt u de lokale apparaten en 
apparaten op afstand via één Cat5e of hogere kabel aansluiten.

In tegenstelling tot 10/100 Mbps USB extenders maakt deze veelzijdige USB extender gebruik van de 
volledige datatransmissiesnelheid van uw USB 2.0 randapparaten tot 480 Mbps, voor een 
vertragingsvrije prestatie die ondersteuning mogelijk maakt van de uitbreiding van isochrone 
apparaten zoals webcams of microfoons.

De USB over Cat5e extender is compatibel met USB 2.0 en 1.1 apparaten met ondersteuning van 
max. 600 mA per poort, en ondersteunt de meeste USB randapparaten inclusief flashdrives, webcams, 
toetsenborden, muizen en schijfbehuizingen.

Als flexibele oplossing voor zakelijke of industriële toepassingen worden bij deze robuuste metalen 
behuizing steunen voor installatie in de wand meegeleverd. De Plug & Play installatie is eenvoudig 
omdat geen software of stuurprogramma's vereist zijn.

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

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



     

 

Toepassingen

• Breid USB 2.0 en 1.1 randapparaten zoals flashdrives, toetsenborden, muizen, behuizingen en 
whiteboards uit over een gigabit Ethernet LAN

• Breid isochrone apparaten uit zoals webcams en audioapparatuur

• Beveiligde omgevingen waar de hostcomputer zich op een ontoegankelijke plaats moet bevinden op 
afstand van de schijfbehuizing, camera of andere USB-apparaten

• Perfect voor opslag, beveiliging/bewaking en industriële besturingsprogramma's op afstand

• Gebruik bestaande Cat5e/Cat6-kabels voor installatie in de wand om USB-aansluitingen tussen 
ruimtes uit te breiden

Eigenschappen

• NIEUW MODEL: Nieuwe versie USB2G4LEXT2NA alleen beschikbaar in Noord-Amerika. Verlengt USB 
2.0-apparaten tot 100m via een Gigabit Ethernet LAN of speciale Cat5e/Cat6 bekabeling

• Met de dual-mode bediening kunt u verbinding maken via een LAN of direct via Cat5e (of hogere) 
kabels

• Ondersteunt gigabit verbindingssnelheden

• Robuuste metalen behuizing inclusief steun voor installatie in de wand

• Breid uw netwerk uit tot 100 m via Cat5e (of hogere) kabels

• Biedt grotere maximale afstand door aansluiting van de extender op meerdere LAN switches

• Plug & Play installatie zonder dat software of stuurprogramma's vereist zijn

• Vier USB 2.0 poorten met een uitgangsvermogen van 600 mA per poort

• USB 2.0 datatransmissiesnelheid tot 480 Mbps

• Ondersteunt de meeste USB randapparaten inclusief isochrone apparaten

• Compatibel met USB 2.0 en 1.1 hostcomputers/apparaten



Hardware

Garantiebeleid 2 Years

Poorten 4

Bekabeling Cat5e UTP of beter

Prestaties

Maximale 
overdrachtsnelheid

1 Gbit/s (LAN) 

480 Mbit/s (USB)

Max. afstand 100 m / 330 ft

Connector(en)

Connectoren lokale 
eenheid

1 - USB B (4-polig)

1 - RJ-45

Aansluitingen externe 
eenheid

1 - RJ-45

4 - 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

Vrije USB-poort

Indicatoren

LED-indicatoren 1 - Power

1 - Verbinding

1 - Host

1 - Activiteit

1 - RJ45-verbinding



1 - RJ45-activiteit

Voeding

Voedingsbron Inclusief wisselstroomadapter

Ingangsspanning 100 - 240 AC

Ingangsstroom 0.6 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 -10°C to 60°C (14°F to 140°F)

Vochtigheid 20% - 80% rel. luchtvochtigheid

Fysieke 
eigenschappen

Kleur Zwart

Type behuizing Aluminium

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 12.8 oz [363.0 g]

Verpakkingsinform
atie

Verpakkingsaantal 1

Package Length 7.8 in [19.7 cm]



Package Width 7.6 in [19.4 cm]

Package Height 4.3 in [10.8 cm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

2.5 lb [1.2 kg]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - USB 2.0 extender local unit

1 - USB 2.0 extender remote unit

1 - USB cable

1 - mounting kit

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

1 - quick-start guide

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


