
KVM 8/1 ACS-1208A PS/2 19" OSD ATEN

 

Cechy: 

 

• Przełącznik Master View Maxiport ACS 1208 A 8 portowy obsługuje 8 komputerów jedną 
konsolą (komputer -  mysz - monitor)

•  Przełącznik ten może łączyć  kaskadowo 31 urządzeń dzięki czemu wzrasta liczba 
obsługiwanych komputerów do 256 sztuk

•  Przełącznik można  montować w 19" raku 1U
•  Nie wymaga podłączenia dodatkowego zasilania
•  Kolorowe kody łaczące ułatwiają instalację
•  "Hot Pluggable"  - umożliwia podłączanie i odłączanie  PC bez wyłączania przełącznika
•  Funkcja Auto Scan ułatwia wybór i monitorowanie komputerów
•  Automatyczne wyszukiwanie pozycji instalacji kaskadowej  - nie potrzeba włączania 

manualnego - kontrolki LED na frontowym panelu sygnalizuja pracę
•  Automatyczne nadawanie nazw portów przy zmianie kolejności
•  PSP - kontrola i autoryzacja użytkowników przez administartor lub (góra 4) 

użytkowników 
•  Dwa poziomy logowania - manualny i synchroniczny 
•  Przełączanie odbywa się na dwa sposoby: poprzez naciśnięcie kombinacji klawiszy bądź 

wybór z menu OSD
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•  Funkcja Auto Scan zapewnia łatwe monitorowanie połączenia z komputerem
•  Przełącznik posiada emulacja klawiatury i myszy przy bootowaniu komputerów
•  Obsługuję: Microsoft Intellimouse explorer, Logitech FirstMouse+
•  W komplecie znajdują się 2 kable 1,8m do podłączenia komputerów PS/2. Inne kable 

należy dobrać w/g potrzeb. 
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Funkcje Specyfikacja

Liczba 
obsługiwanych 
komputerów 

Bezpośrednio 8

Max Kaskadowo 
256 (32-poziom) 

kombinacja klawiszy, OSD

Wybór portu kombinacja klawiszy, OSD 

Wybór portu kombinacja klawiszy ; OSD 
(OnScreenDisplay)

Porty 

Komputer 8 x SPDB-15 żeńska (żółta )

Konsola Klawaitura 1 x Mini-DIN-6 żeńska (fiolet)

Konsola Mysz 1 x Mini-DIN-6 żeńska (zielony)

Konsola Monitor 1 x HDB-15 żeńska (niebieski)

Chain In 1 x DB-25 żeńska (czarny)

Chain Out 1 x DB-25 męska (czarny)

F/W Upgrade 1 x RJ-11 żeńska (metalowy)

Przycisk Reset Reset .

Kontrolki
LED

Power 1 x niebieska @ front

Station ID 2 x żółta  (7-segment) @ front

On line 8 x pomarańczowa @ front

Selected 8 x zielona@ front

Upgrade / Recover Slide Switch 1 x 2-way @ rear

Klawaitura / Emulacja myszy PS/2

Skanowanie portów 1 ~ 255 sekund

Zużycie energii DC 9V, 8W

Rozdzielczość 1920 x 1440, DDC2B

WymiaryL x W x H) 483x155x45mm(19'' 1U)
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