US3344I
Switch de Hub Industrial 4 x 4 USB 3.2 Gen 1

US3344I é um Switch Industrial USB3.1 Gen1 de 4 portas que permite a 4 computadores partilhar dispositivos USB3.1 Gen1 como teclado, rato e
outros dispositivos periféricos. O enfoque do periférico pode ser dado manualmente a um computador usando o botão físico no switch.
Elimina o custo de implementar complicados sistemas e equipamentos redundantes para cada computador. O chassis de US3344I e o seu design
de montagem em prateleira são adequados ao ambiente industrial. Para ainda maior conveniência, possui uma porta externa de controlo remoto que
pode simplificar a disposição de cabos através de tradicionais sinais RS-422/RS-485.
US3344I permite uma instalação limpa e arrumada - os cabos USB são incluídos, para poupar na compra de cabos USB.

Caraterísticas
Permite a quatro computadores partilhar periférico USB de até quatro dispositivos
Suporte para a norma USB 3.1 Gen1, com uma taxa de transferência de dados máxima de até 5 Gbps
Suporte multiplataforma – Windows, Mac e Linux
Indicadores LED para identificação de porta
Chassis mecânico, em metal, com design de montagem em parede
Suporte para cabo de bloqueio USB M2 de terceiros
Suporte para selecção de porta através de controlador remoto ou ligação RS-422/RS-485 através do bloco de terminais de 5 pinos
Ligação directa
Suporte para entrada de alimentação de CC 9-24 V por bloco de terminais
Suporte para Carga de Bateria V1.2 e proteção contra picos de corrente

Especificações
Ligações do
computador

4

Conectores
Computador

4 x USB Tipo B Fêmea (Azul)

Dispositivo

4 x USB Tipo A Fêmea (Azul)

Série

1 x Bloco de Terminais de 5-pinos (Verde)

Energia

1 x Ficha de Terminais de 2-pinos 9-24 V (Verde)

Alimentação
(Opcional)

1 x Ficha 12 V DC Fêmea (Preto)

Seleção de portas

Seletor de porta remota/Comando de série

LED
Selecionado

4 (Verde)

Série

RS422 (Laranja)
RS485 (Verde)

Comprimento do cabo
Cabo USB

2 x Cabos USB 3.1 Gen 1 Tipo-B para Tipo-A de 1,2 M
2 x Cabos USB 3.1 Gen 1 Tipo-B para Tipo-A de 1,8 M

Seletor de porta
remota

1,8 m

Especificações ambientais
Humidade

0 - 80 % HR, sem condensação

Temperatura de
funcionamento

0 - 50 °C

Temperatura de
armazenamento

-20 - 60 °C

Propriedades físicas
Caixa

Metal

Peso

0.51 kg ( 1.12 lb )

Dimensões (C x L x A)

20.00 x 8.00 x 2.50 cm
(7.87 x 3.15 x 0.98 in.)

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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