
8 poorts PCI Express seriële kaart met 16550 UART
Product ID: PEX8S1050LP

Voeg acht RS-232 DB9 seriële poorten toe aan uw desktop computer, met behulp van twee PCIe
uitbreidingskaartsleuven. Deze PCI express seriële kaart, met twee breakout-kabels, biedt u meerdere
poorten voor de aansluiting van een breed scala aan seriële randapparaten, met snelheden tot 921,4
Kbps. 

Sluit uw randapparaten aan met 8 seriële poorten 

Met de PCI express seriële poortkaart kunt u eenvoudig seriële poorten toevoegen voor de aansluiting van
uw randapparaten waaronder printers, scanners, creditcard-/bankpas lezers, pinapparaten en modems,
industriële besturingssystemen en nog veel meer. Bij de 8-poorts PCIe seriële kaart worden 2 breakout-
kabels geleverd - elk met 4 DB9 connectors.  
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Veelzijdig gebruik 

De low-profile PCIe seriële kaart is de ideale keuze voor het toevoegen van seriële poorten, zelfs
wanneer er slechts beperkte ruimte beschikbaar is. De DB9 seriële kaart is ontworpen voor kleine
vormfactor- en standaard computerbehuizingen. Hoewel de kaart al is voorzien van een low-profile steun,
worden twee optionele full-profile steunen meegeleverd, zodat hij gemakkelijk kan worden geïnstalleerd
ongeacht de vormfactor van de behuizing. 

Maximale compatibiliteit 

Omdat diverse besturingssystemen worden ondersteund, waaronder Windows en Linux, kan deze PCI
Express kaart gemakkelijk worden geïntegreerd in gemengde omgevingen.  

De PEX8S1050LP wordt gedekt door de levenslange garantie en gratis levenslange technische
ondersteuning van StarTech.com. 
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Certificaties, rapporten
en compatibiliteit

Toepassingen

• Fabricage (CNC-machines, procesbesturing, barcodescanners, seriële
printers)

• POS (betaalkaartlezers, bonprinters, barcodescanners, kassa's,
weegschalen)

• Consumenten (modems, PDA's, digitale camera's, printers)
• Beveiliging (noodstroomvoorziening, keypads voor toegangscontrole,

video camera's, kaartlezers, modems)
• Casino (gokkasten, speelautomaten)
• Gebouwbeheer (licht, temperatuur, klokken)
• Gezondheidszorg (patiëntenmonitoren, verpleegstations, modems)
• Hotelreceptie (seriële printers, barcodescanners, toetsenbord, muis,

bonprinter, betaalkaartlezer)
• Horeca (betaalkaartlezer, seriële printers)
• ISDN-netwerken

Eigenschappen

• Voeg acht RS-232 DB9 aansluitingen toe aan uw desktopcomputer,
met behulp van twee PCIe uitbreidingskaartsleuven

• 16C1050 UART
• Hoge dataoverdrachtssnelheden tot 921,4 Kbps
• Veelzijdig gebruik dankzij montagesteunen voor low-profile en

standaard behuizingen
• Ondersteunt 256-byte FIFO per zender en ontvanger
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Warranty Lifetime

Hardware Bus type PCI Express

Chipsetcode ASMEDIA - ASM1083

SYSTEMBASE - SB16C1058PCI

Interface Serieel

Kaarttype Low Profile (incl. standaard bracket)

Poorten 8

Poorttype Dongle (meegeleverd)

Prestaties Databits 5, 6, 7, 8

FIFO 256 Bytes

Flow-control RTS/CTS, XON/XOFF

Max. baudrate 921,6 kbit/s

Pariteit None, Even, Odd, 1, 0

Seriële protocol RS-232

Stopbits 1, 1.5, 2

Connector(en) Externe poorten 8 - DB-9 (9-polig, D-Sub) Mannelijk

Type connector(en) 1 - PCI Express x1 Mannelijk

Software Besturingssystemen Windows® CE 5.0, 98SE, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Linux 2.4.x tot 4.11.x Alleen LTS-versies

Gebruiksomgeving Bedrijfstemperatuur 0°C to 55°C (32°F to 131°F)

Opslagtemperatuur -20°C to 85°C (-4°F to 185°F)

Vochtigheid 5% - 95% rel. luchtvochtigheid

Fysieke
eigenschappen

Breedte product 22.000

Gewicht product 116.000

Hoogte product 60.000

Kleur Geel

Lengte product 145.000

Verpakkingsinformatie Package Height 70 mm [2.8 in]

Package Length 290 mm [11.4 in]

Package Width 190 mm [7.5 in]

Verzendgewicht (verpakt) 750 g [26.5 oz]
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Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd 1 - PCIe seriële kaart

2 - DB44 naar 4-poorts SB9 breakout-kabels

2 - Full profile steunen

1 - verkorte handleiding

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.
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