2-poort VGA Video Verlenger via Cat5 – Zender
Product ID: ST1212T

De ST1212T 2-poort VGA Video Verlenger via Cat 5 is ontworpen voor gebruik met
onze ST121 VGA-via-Cat5 verlengsystemen en biedt een gemakkelijke distributie van
VGA-video over afstanden tot 150 meter via standaard Cat5 Ethernet-bekabeling (of
beter). De ST1212T bestaat alleen uit de zender en vereist één ontvanger (ST121R)
per aan te sluiten weergaveapparaat. Voor nog meer veelzijdigheid kan de VGA via
Cat5 repeater (ST121EXT) worden gebruikt om de totale afstand tussen de zender en
de ontvanger nog eens te verlengen met 150 meter tot een totale afstand van 300
meter. Op dezelfde wijze kunnen maximaal 3 repeaters worden gebruikt tussen
zender en ontvanger, zodat u monitoren kunt aansluiten op elke repeater en
tegelijkertijd de totale afstand verlengt. Met 2 jaar garantie en gratis levenslange
technische ondersteuning door StarTech.com
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Certifications, Reports
and Compatibility

Applications
•

Gebruik een combinatie van repeaters of ontvangers voor het
gemakkelijk toevoegen van extra beeldschermen aan uw
narrowcasting-systeem

•

Plaats beeldschermen waar ze het best zichtbaar zijn, maar installeer
de systeemapparatuur ergens anders in een schone en veilige
omgeving
Ideaal voor narrowcasting-toepassingen in de financiële, educatieve
en zakelijke sectoren voor de weergave van actuele en in het oog
springende informatie

•

•

Vergroot het bereik van uw advertenties in auditoria, op vakbeurzen
en in de detailhandel

Features
•

•

Beschikt over 2 lokale (VGA) uitgangen en 2 (VGA via Ethernet)
uitgangen voor verbindingen op afstand
Verlengt het videosignaal met maximaal 150 m
Ondersteunt het op elkaar aansluiten van extra zenders
Ontwerp louter op hardwarebasis zonder dat er software of drivers
geïnstalleerd moeten worden
Compatibel met de ST121EXT-repeater voor verdere verlenging

•

Compatibel met de ST121R-ontvanger

•
•
•
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Hardware

Prestaties

Connector(en)

Warranty

3 Years

Bekabeling

Cat5 UTP of beter

Op elkaar aansluitbaar

Ja

Poorten

2

Max. afstand

150 m / 500 ft

Ondersteunde resoluties

1600x1200 @ 150ft(50m)
1280x1024 @ 300ft(100m)
1024x768 @ 500ft(150m)

Connectoren lokale eenheid

1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Mannelijk
1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Vrouwelijk
2 - RJ-45 Vrouwelijk

Speciale opmerkingen
/ vereisten

Systeem- en kabelvereisten

Eén Ontvanger (ST121R) per aangesloten beeldscherm

Indicatoren

LED-indicatoren

1 - Actief
1 - Power

Voeding

Gebruiksomgeving

Fysieke
eigenschappen

Verpakkingsinformatie

Inclusief voedingsadapter

Inclusief wisselstroomadapter

Ingangsspanning

110V-240V AC

Ingangsstroom

0.8A

Polariteit pin midden

Positief

Uitgangsspanning

12 DC

Uitgangsstroom

0.6A

Vermogensopname

7.2

Bedrijfstemperatuur

0°C to 40°C (32°F to 104°F)

Opslagtemperatuur

-10°C to 60°C (14°F to 140°F)

Vochtigheid

0% - 80% rel. luchtvochtigheid

Breedte product

2.6 in [65 mm]

Gewicht product

6.9 oz [195 g]

Hoogte product

0.8 in [20 mm]

Kleur

Zwart

Lengte product

3.9 in [100 mm]

Type behuizing

Aluminium

Verzendgewicht (verpakt)

18.4 oz [522 g]
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Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd

1 - 2-poort VGA-verlenger

1 - Rubberen voetjes
1 - Universele voedingsadapter (US/UK/EU)
1 - Handleiding
Product appearance and specifications are subject to change without notice.
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