
8-poort Rack USB PS/2 Digitale IP-KVM-switch
Product ID: SV841HDIEGB

De SV841HDIEGB 8-poort Rack USB PS/2 Digitale IP-KVM-switch biedt een kosteneffectieve en veilige
bediening, lokaal en op afstand, van maximaal 8 systemen via een LAN of het internet.

In tegenstelling tot software-oplossingen die werken via het besturingssysteem biedt deze IP-KVM-switch
toegang op BIOS-niveau, volledige interactie met de opstartprocessen en controle over een TCP/IP-
verbinding alsof u ter plaatse bent. Met ondersteuning voor beveiligingsfuncties zoals SSH, SSL en
RADIUS, en een instelbare firewall voor extra bescherming.

Een schaalbare KVM-oplossing met ondersteuning van maximaal 8 rechtstreeks aangesloten computers,
of sluit er nog meer KVM-switches op aan voor de bediening van maximaal 64 computers. U kunt
bovendien communiceren met elk apparaat dat beschikt over een RS232 seriële aansluiting (routers,
schakelaars, etc.) via de RPORT-module (apart verkrijgbaar).

Met 3 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com

www.startech.com
1 800 265 1844



Certifications, Reports
and Compatibility

Applications

• Een schaalbare, gestroomlijnde bedieningsmogelijkheid in uw
datacenter of serverpark

• Geeft toegang tot bestaande KVM-switches via TCP/IP voor beheer
op afstand via een enkele console

• Perfect voor computerbediening in een productielijn om de toegang
tot meerdere systemen te vereenvoudigen

• Ideaal voor het testen / inspelen van computers waarbij men minder
bureauruimte nodig heeft voor monitoren, toetsenborden en muizen
– inclusief afstandsbediening

• BIOS-toegang tot servers op colocatiefaciliteiten en bij
internetproviders

• Externe toegang bij uitbesteed server-/ IT-beheer
• Externe toegang tot bedrijfskritische servers in datacenters voor

maximale uptime

Features

• Bedient maximaal 8 computers direct en 64 computers met behulp
van 8 extra KVM-switches

• Toegang op afstand tot alle aangesloten systemen op BIOS-niveau
• Werkt met PC-, Mac- en Sun-servers en -systemen
• Ondersteunt pc's met USB- of PS/2-aansluitingen voor toetsenbord

en muis
• Ondersteunt DHCP of handmatig IP-configuratie
• Geïntegreerde webserver voor configuratie en beheer per browser.
• Ondersteunt 32 gebruikersaccounts met SSL-versleutelde sessie en

communicatie
• Met gebruikersnaam en wachtwoord SSL-beveiligde webinterface
• Ondersteunt 16-bit video
• Compacte 1U-rackhoogte neemt zeer weinig rack- of kastruimte in
• Hot-pluggable - toevoegen of verwijderen van pc's zonder opnieuw

op te starten
• Voor een gemakkelijke controle schakelt u tussen computers met de

automatische scanfunctie
• Elke computer kan via het OSD-menu worden benoemd
• Geen software of drivers nodig
• Druktoetsen voor netwerkconfiguratie en herstarten
• Plug-and-play-functionaliteit
• Te upgraden via flash
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Warranty 2 Years

Hardware Audio Nee

Inclusief kabels Nee

KVM-poorten 8

Multi-monitor 1

Ondersteunde platforms USB en PS/2

Op elkaar aansluitbaar Ja

PC-videotype VGA

Rack-monteerbaar Ja

Prestaties DVI-ondersteuning Nee

Hot-Key Selection Ja

IP-controle Ja

Max. op elkaar aansluitbare
computers

64

Maximale analoge resoluties 1920x1440 local console

Maximale digitale resoluties 1600x1200 @ 85Hz

Maximum aantal gebruikers 1 active user, up to 3 viewing

MTBF 876,000 Hours

Poortselectie-ondersteuning Sneltoetsen en schermmenu (OSD, On Screen Display)

Schermmenu & sneltoetsen Ja

Connector(en) Andere aansluiting(en) 1 - RJ-45 Vrouwelijk

Console-aansluiting(en) 1 - DB-9 (9-polig, D-Sub) Mannelijk

1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Vrouwelijk

2 - PS/2 (6-polig, Mini-DIN) Vrouwelijk

Hostaansluitingen 8 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Vrouwelijk

Software Besturingssystemen OS independent; No software or drivers required
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Speciale opmerkingen
/ vereisten

Notitie
De broncode voor het besturingssysteem van de eenheid is
op aanvraag verkrijgbaar. U kunt hiervoor per telefoon,
live chat of e-mail contact met ons opnemen.

Dit aanbod is geldig gedurende drie jaar vanaf de datum
van aankoop en/of voor zo lang er onderdelen of
klantenservice worden geboden voor dit product.

Er kunnen eventueel kosten voor het kopiëren en/of
leveren van toepassing zijn

Voeding Inclusief voedingsadapter Inclusief wisselstroomadapter

Polariteit pin midden Positief

Uitgangsspanning 12 DC

Uitgangsstroom 1.5A

Vermogensopname 18

Fysieke
eigenschappen

Breedte product 404 mm [15.9 in]

Diepte product 224.5 mm [8.8 in]

Gewicht product 3950 g [139.4 oz]

Hoogte product 43.2 mm [1.7 in]

Kleur Zwart

Type behuizing Staal

Verpakkingsinformatie Verzendgewicht (verpakt) 4.2 kg [9.3 lb]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd 1 - SV841HDIE

1 - Montagebeugels

1 - RS232-kabel

1 - Pakje met schroeven

1 - Voedingskabel

1 - Voedingsadapter

Product appearance and specifications are subject to change without notice.
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