CE600
USB DVI Cat 5 KVM-extender (1024 x 768@ 60m)

CE600 är en DVI- och USB-baserad KVM-extender med RS-232 för seriell databuss. Den ger åtkomst till ett datorsystem från en
fjärrkonsol (USB-tangentbord, monitor och mus). Tack vare åtkomst till ett datorsystem från en fjärrkonsol, är CE600 perfekt att
använda för installationer där konsolen behöver vara åtkomlig samtidigt som systemutrustningen ska förvaras säkert, t.ex. borta
från damm och smuts från fabriksgolvet eller byggplatsen. Detta låter användare distribuera systemutrustning med utspritt
placerade komponenter.
CE600 använder en Cat 5e-kabel (DVI Single Link) för att stödja upp till 1920 x 1200 videoupplösning *
* Den andra Cat 5e-kabeln används för HDCP, RS-232 och mikrofonsignaler.
Egenskaper
Lokala enheter och fjärrenheter ansluts med upp till 60 meters avstånd genom en Cat 5e-kabel
Ger åtkomst till en dator eller KVM-installation från en fjärrkonsol (upp till 60 m)
Har ATEN-teknologi som tillåter A/V-överföring genom en Cat 5e-kabel
Den andra Cat 5e-kabeln används för HDCP, RS-232 och mikrofonsignaler
Manuell kompensationskontroll för att justera signalstyrka för att kompensera för avstånd
Seriella RS-232-portar - anslut till en seriell terminal eller seriella enheter såsom pekskärmar och streckkodsläsare
(baudhastighet upp till 115 200 bps)
Ljudaktiverad - stödjer stereohögtalare och mikrofon
Inbyggt 8 KV/15 KV ESD-skydd (kontaktspänning 8 KV; luftspänning 15 KV)
Stödjer bredbildsformat
Överlägsen videokvalitet upp till 1920 x 1200 @ 60 Hz vid 30 m; 1024 x 768 @ 60 Hz vid 60 m – få en utmärkt, tydlig bild på
din skärm vid långdistansöverföringar
Hotplugbar
Rackmonterbar
Enkel att installera – ingen programvara krävs – det enda som behövs är att ansluta kablar till enheterna
Uppgraderbar fast programvara
Specifikation
Function

CE600L

CE600R

N/A

2 x USB-A hona (vit)
1 x DVI-D hona (vit)
1 x Mini-stereouttag hona (grönt)

Kontakter
Konsolportar

1 x Mini-stereouttag hona (rosa)
KVM-portar

1
1
1
1

x
x
x
x

DVI-D hona (vit)
Mini-stereouttag hona (grönt)
Mini-stereouttag hona (rosa)
USB-B hona (vit)

N/A

RS-232

1 x DB-9 hona (svart)

1 x DB-9 hane (svart)

Effekt

1 x likströmsuttag

1 x likströmsuttag

Sekundär / primär

2 x RJ-45 hona (svart)

2 x RJ-45 hona (svart)

Länka

1 (grön)

1 (grön)

Effekt

1 (grön)

1 (grön)

EQ-switch

N/A

1 x Omkopplare 8 lägen

Uppgradera fast
programvara

1 x Skjutreglage

N/A

Tangentbord / mus

USB

USB

Video

1920 x 1200 vid 60Hz (30 m);
1024 x 768 vid 60Hz (60 m);

1920 x 1200 vid 60Hz (30 m);
1024 x 768 vid 60Hz (60 m);

Strömförbrukning

DC5.3V:1.92W:13BTU

DC5.3V:1.69W:12BTU

Drifttemperatur

0-50°C

0-50°C

Lagringstemperatur

-20-60°C

-20-60°C

Luftfuktighet

0-80% RH, icke-kondenserande

0-80% RH, icke-kondenserande

Hölje

Metall

Metall

Vikt

0.48 kg ( 1.06 lb )

0.48 kg ( 1.06 lb )

Mått (L x B x H)

20.20 x 8.54 x 2.50 cm
(7.95 x 3.36 x 0.98 in.)

20.20 x 8.50 x 2.50 cm
(7.95 x 3.35 x 0.98 in.)

Notera

För vissa av rackmonterade produkter, observera att de fysiska standarddimensionerna för
WxDxH uttrycks med ett LxWxH-format.
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