CS228
8-portowy wielokonsolowy przelacznik KVM PS/2

CS228 to wysokowydajny przełącznik KVM zapewniający najsprawniejsze zarządzanie. Jego konsola z 2 wbudowanymi portami PS/2 umożliwia
kontrolowanie 8 serwerów osobno lub w sposób współdzielony. Wbudowane w modelu CS228 złącze DB-25 pozwala zmniejszyć bałagan w
przewodach oraz zwiększa jakość sygnału i sprawność zarządzania.
Funkcje
Kontrolowanie 8 komputerów za pomocą 2 konsol PS/2
Możliwość obsługiwania do 64 komputerów jednocześnie przez nawet 4 użytkowników (w przypadku kaskadowego połączenia modeli CS88A i
CS9138*)
Osobne mechanizmy kontroli dostępu w każdej konsoli
Dwupoziomowa autoryzacja hasłem (administrator/użytkownik) - lepsze zabezpieczenie systemów
Dostęp administratora do dowolnego komputera całkowicie niezależnie od innych użytkowników
Osobna lista kontroli dostępu dla każdego użytkownika
Wybieranie komputera za pomocą menu ekranowego (OSD)
Obsługa myszy Microsoft IntelliMouse, Logitech MouseMan, FirstMouse oraz IBM Scrollpoint Mouse
Automatyczne dostosowanie menu OSD do zmian rozdzielczości
Funkcja Auto Scan do monitorowania działania komputerów
Obsługa głośników i mikrofonu
Bardzo wysoka jakość grafiki - rozdzielczość do 1920 x 1440; DDC2B
Specjalna konstrukcja umożliwiająca łatwe dostawianie kolejnych urządzeń
Możliwość zamontowania w stelażu systemowym 19” (1U)
* Modele CS88A ani CS9138 nie obsługują funkcji audio dostępnych w specjalnych przełącznikach KVM z obsługą dźwięku
Obsługa różnych platform: Windows 2000/XP/Vista, Linux oraz FreeBSD
Więcej informacji na temat przełączników KVM, które można podłączyć do modelu CS228: Zestawienie kompatybilnych urządzeń KVM

Specyfikacje
Połączenia komputera
Bezpośrednie

8

Maksymalnie

64 (połączenie kaskadowe z CS9138)

Wybór portu

Menu ekranowe

Złącza
Porty konsoli (1,2)

2 x 6-pinowe mini-DIN żeńskie (purpurowe)
2 x 6-pinowe mini-DIN żeńskie (zielone)
2 x HDB-15 żeńskie (niebieskie)
2 x żeńskie stereo typu mini jack (czarne)
2 x żeńskie stereo typu mini jack (różowe)

Porty KVM

8 x DB-25 Żeńskie (czarny)

Diody LED
Wybór

8 (zielony)

Zasilanie

1 (niebieski)

Emulacja
Klawiatura/Mysz

PS/2

Wideo

1920 x 1440; DDC2B

Odstęp czasu
skanowania

3, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 60 sekund

Pobór mocy

9 V DC; 6,3 W

Środowiskowe
Temperatura
robocza

0-50˚C

Temperatura
przechowywania

-20-60˚C

Wilgotność

0 - 80% wilgotności wzgl., bez kondensacji

Właściwości fizyczne
Obudowa

Metal

Masa

2.70 kg ( 5.95 lb )

Wymiary(D x S x
W)

43.72 x 15.76 x 4.40 cm
(17.21 x 6.2 x 1.73 in.)

Uwaga

Uwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK standardowe wymiary szerokość/głębokość/wysokość mogą
być wyrażone w postaci długość/szerokość/wysokość.
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