VE500R
Recetor VGA/Áudio/RS-232 Cat 5 com compensação automática (1280 x 1024 a 200m)

O Recetor A/V através de Cat 5 VE500R foi concebido exclusivamente para se integrar perfeitamente com o Comutador de Matriz
VM0808T/VM1616T da ATEN para aumentar o alcance dos sinais até 300 m do comutador até ao monitor utilizando cabos Cat 5e. O VE500 é ideal
para instalações como, por exemplo, locais de construção, fábricas e centros de controlo e segurança – onde o equipamento do sistema pode ser
instalado num local seguro e protegido, enquanto o monitor está instalado num local conveniente à vista do público.

Caraterísticas
Transmissão de longa distância até 300 m
Qualidade de vídeo superior
• 1920x1200 a 60Hz (30 m); 1600x1200 a 60Hz (150 m)
Qualidade superior de áudio - o áudio balanceado permite transmissão de longa distância perfeita
Controle de ganho automático e ajustável – ajuste da intensidade do sinal para compensar a distância
Fornece canal RS-232
Suporta tela panorâmica
Pode ser montado no bastidor

Especificações
Saída de vídeo
Interfaces

1 x HDB-15 Fêmea (Azul)

Impedância

75 Ώ

Vídeo
Largura de banda
máx.

300 MHz

Resoluções/Distância
máx.

1920 x 1200 a 30m; 1280 x 1024 a 200m

Saídas de áudio
Interfaces

Equilibrado: 1 x Conector de parafuso de fixação, 5 polos (Verde)
Estéreo: 1 x Ficha Estéreo Mini Fêmea (Verde)

Controlo
RS-232

Conector: 1 x DB-9 Macho (Preto)
Configurações dos pinos de controlo de série: Pino 2 = Rx, Pino 3=Tx, Pino 5= Terra

Conectores
Energia

1 x Ficha DC (Preto)

Consumo de energia

5,3 VDC, 4,04W

Especificações ambientais
Temperatura de
funcionamento

0-50°C

Temperatura de
armazenamento

-20 - 60°C

Humidade

0 - 80% HR, sem condensação

Propriedades físicas
Caixa

Metal

Peso

0.48 kg ( 1.06 lb )

Dimensões (C x L x A)

20.20 x 8.64 x 2.50 cm
(7.95 x 3.4 x 0.98 in.)

Lote de embalagem

5 unid.

Nota

Para alguns produtos de montagem em prateleira, tenha em consideração que as dimensões físicas padrão
LxPxA são expressas no formato CxLxA.
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