Delock Sériový adaptér pro kabelové rozšíření z konektoru DB9
samice na konektor RJ45 samice
Popis
Tento adaptér pro prodlužovací kabel Delock je vhodný
pro všechna sériová rozhraní od DB9 po RJ45. Propojuje
taková zařízení, jako například tiskárny, počítače, síťové
brány, pokladní systémy (POS), atd. Adaptér tak umožňuje
jednoduché řešení pro přenos sériových dat, jako např.
rozhraní RS-232/422/485 po kabelu kategorie 5 a v rámci
stávající kabelové infrastruktury.
Přenosové charakteristiky pro sériový
adaptér

Standardní kabel, např. kategorie 5 (Cat.5) má mnohem
lepší přenosové charakteristiky než standardní kabel
RS-232. Umožňuje přenášet vyšší datové toky a
překlenout delší vzdálenost bez nutnosti použít doplňující
vybavení k zesilování signálu.
Specifikace
• Konektor:
1 x sériový DB9 samice se šroubky
1 x sériový RJ45 samice
• Specifikace: TIA/EIA-561
• Signály:
1 x RJ45: RI(1), DCD(2), DTR(3), RXD(5), TXD(6), CTS(7), RTS(8), GND(4)
1 x DB9: RI(9), DCD(1), DTR(4), RXD(2), TXD(3), CTS(8), RTS(7), GND(5)
• Rychlost přenosu:
921,6 Kbps až do 20 m
115,2 Kbps až do 300 m
• Typ kabelu: Cat.5e
• Délka kabelu včetně konektorů: cca. 20 cm

Číslo produktu 64122
EAN: 4043619641222
Země původu: China
Balení: Plastová taška se zipem

Systémové požadavky
• Jeden volný port DB9
• Volný port RJ45
Obsah balení
• Adaptér DB9 samec na RJ45 samice
Příslušenství
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General
Specifikace:

TIA/EIA-561

Interface
Konektor 1:

1 x sériový D-Sub 9 samice se šroubky

Konektor 2:

1 x RJ45 samice

Technical characteristics
Signal transmission:

RI, RXD, TXD, CTS, RTS, DCD, DTR and GND

Data transmission:

Bi-directional
full duplex

Physical characteristics
Cable type:

Cat 5e

Cable length incl. connector:

20 cm

Barva:

černá
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