CE604
USB DVI Dual View Cat 5 KVM-extender (1024 x 768@ 60m)

CE604 är en DVI Dual View USB based KVM Extender med Dual View-funktion som gör att videoutgången kan visas sömlöst på två
skärmar. Tack vare RS-232 för seriell databuss ger den åtkomst till ett datorsystem från en fjärrkonsol upp till 60 m bort. CE604 har
designats för styrnings- och säkerhetssyften för finansiella och industriella marknader.
CE604 är utrustad med en RS-232 seriell kanal som ansluter till en seriell terminal eller seriella enheter såsom pekskärmar och
streckkodsläsare. Dessutom stöder den en avancerad PC-uppvakningsfunktion som gör så att du helt enkelt kan trycka på en
tryckknapp från den fjärrstyrda dual view-konsolen för att väcka en dator på den lokala platsen. CE604 eliminerar behovet av att
växla fram och tillbaka mellan den lokala datorn och fjärrkonsolen, vilket gör den till en effektiv och flexibel lösning.
CE604 är idealisk för applikationer som kräver att konsolen är åtkomlig samtidigt som systemutrustningen behöver förvaras säkert,
borta från damm och smuts. Den tillhandahåller dessutom ett kostnadseffektivt sätt för att lagra känsliga data, såsom finansiell och
personlig information, i en mycket
säker datacentral, samtidigt som användare har möjlighet till fjärråtkomst.

Egenskaper
Lokala enheter och fjärrenheter ansluts med upp till 60 meters avstånd genom två Cat 5e-kablar
Överför högtalare, tangentbord, mus, DDC och en DVI via en Cat5-kabel; RS-232, mikrofon och en annan DVI genom att
tillsätta en andra Cat 5e-kabel
Stöder Dual View video-källöverföring (en dator med två videoutgångsportar)
Ljudaktiverad – stödjer stereohögtalare och mikrofon
Stöder Real DDC-bypass och ATEN standard-EDID-teknologi – ställ in olika konfigurationer via snabbkommandon
Stödjer aktiveringsfunktion för dator genom en tryckknapp eller snabbtangent
RS-232 seriell kanal – anslut till en seriell terminal eller seriella enheter såsom pekskärmar och streckkodsläsare
(baudhastighet upp till 9 600 bps)
Kompatibel med andra ATEN Dual View KVM-enheter såsom CS1642A/ CS1644A och CS1762A/CS1764A
Överlägsen videokvalitet – upp till 1920 x 1200 @ 60 Hz vid 30 m; 1024 x 768 @ 60 Hz vid 60 m
Manuell kompensationskontroll för att justera videosignalkvalitet för att kompensera för avstånd
Inbyggt 8 KV/15 KV ESD-skydd (kontaktspänning 8 KV; luftspänning 15 KV) och 2 KV överspänningsskydd
Specifikation
Function

CE604L

CE604R

Kontakter
Konsolportar

N/A

KVM-portar

1
1
1
2

RS-232

1 x DB-9 hona (svart)

1 x DB-9 hane (svart)

Effekt

1 x DC-uttag (svart)

1 x DC-uttag (svart)

Sekundär / primär

2 x RJ-45 hona (svart)

2 x RJ-45 hona (svart)

Länka

1 (grön)

1 (grön)

Effekt

1 (grön)

1 (grön)

Bildkompensation

N/A

2 x Omkopplare 8 lägen

Uppgradera fast
programvara

1 x Skjutreglage

N/A

Aktiveringsknapp

N/A

1 x Tryckknapp

Video

1920x1200 vid 60 Hz (30 m); 1024x768 vid
60 Hz (60 m)

1920x1200 vid 60 Hz (30 m); 1024x768 vid
60 Hz (60 m)

Strömförbrukning

DC5,3V:2,88W:18BTU

DC5,3V:2,35W:15BTU

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

0,49 kg (1,08 lb)

0,49 kg (1,08 lb)

Mått (L x B x H)

20,20 x 8,53 x 2,50 cm
(7,95 x 3,36 x 0,98 tum)

20,20 x 8,67 x 2,50 cm
(7,95 x 3,41 x 0,98 tum)

Notera

För vissa av rackmonterade produkter, observera att de fysiska standarddimensionerna för
WxDxH uttrycks med ett LxWxH-format.
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USB-B hona (vit)
Mini-stereouttag hona (grönt)
Mini-stereouttag hona (rosa)
DVI-D hona (vit)

x
x
x
x

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

N/A

LED

Switchar

Tryckknappar

Miljö

Fysiska egenskaper

Diagram

