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Zarządzaj wieloma procesorami CPU PS/2 lub 
USB z jednej stacji roboczej.
Przełączniki KVM serii EC

Zeskanuj kod, aby uzyskać 
więcej informacji.

Te podstawowe przełączniki KVM są idealne dla firm 

gotowych do rozszerzenia o system KVM do 

zarządzania wieloma serwerami przy użyciu natywnego 

okablowania. Przełączniki KVM serii EC są bardzo 

ekonomiczne, ponieważ współpracują z konsolami PS/2 

oraz USB (stacjami roboczymi) i serwerami, dzięki 

czemu doskonale nadają się do podstawowego 

przełączania KVM dla centrum danych.

Ponadto seria EC jest idealna dla obszarów, w których 

dostępność miejsca jest znacznie ograniczona. 

Urządzenia wysokości 1U mogą być umieszczone na 

biurku lub zamontowane w szafie typu Rack (Zestaw do 

montażu w szafie Rack dołączony jest do modeli 8 i 16-

portowych). 

Aby zaoszczędzić jeszcze więcej miejsca, po stronie 

serwerów kable KVM są skoncentrowane w pojedyncze 

złącza. W ten sposób mamy mniej kabli do instalacji 

podczas nawiązywania połączeń z serwerami. 

Ponieważ przełączniki serii EC są bardzo proste w 

konfiguracji, dodawanie lub usuwanie serwerów jest 

niemal tak szybkie jak podłączanie lub odłączanie 

okablowania. 

Przełączaj się między serwerami za pomocą przycisków 

na przednim panelu urządzenia lub skrótów 

klawiszowych. Dostępna jest również funkcja autoscan, 

przy której przełącznik automatycznie skanuje i przełącza 

się pomiędzy serwerami, jeden po drugim, w ustalonym 

przez użytkownika przedziale czasowym. Gdy funkcja 

autoscan wykrywa aktywność klawiatury lub myszy, 

zawiesza skanowanie, dopóki działanie nie zostanie 

przerwane - wtedy ponowi skanowanie od następnego 

komputera w sekwencji.

Ponadto wszystkie modele posiadają bardzo wygodne 

menu ekranowe (OSD - on-screen display). Za pomocą 

tego menu można przypisać 14-znakowe nazwy 

serwerów (aby ułatwić rozpoznawanie), przeglądać 

status połączenia przez port i zabezpieczać serwery 

przed nieautoryzowanymi użytkownikami.  

Co więcej, przełączniki EC przechowują ustawienia 

systemowe i wpisy nazw w nieulotnej pamięci oraz

zapisują ustawienia klawiatury dla każdego serwera, 

przywracając je po powrocie do tego komputera.
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Przełącznik KVM EC z DVI + USB

Przełącznik KVM EC dla serwerów oraz 
konsoli PS/2 i USB

n	Rozdzielczość do 1920 x 1200.

n	Przełącznik KVM Single-link DVI USB ze złączami   
do konsoli USB/DVI.

n	System operacyjny niezależny i transparentny dla 

wszystkich aplikacji.

n	Kompatybilność DDC2B dla najnowszych monitorów

cyfrowych. 

n	Przełączniki w rozmiarze 1U lub 2U przystosowane do

montażu w szafie Rack.

Wideo 4-portowy 8-portowy 16-portowy

PS/2 PS/2 VGA KV9004A KV9008A KV9016A

PS/2, USB PS/2 VGA KV9104A KV9108A KV9116A

PS/2, USB PS/2, USB VGA KV9204A KV9208A KV9216A

Serwery Wideo 8-portowy 16-portowy

USB DVI-D KV9508A KV9516A

Przełączniki KVM EC DVI + USB o wysokiej rozdzielczości wideo 
dają użytkownikowi ostry, wyraźny obraz single-link DVI. Przełączniki 
te zapewniają doskonałą jakość obrazu i rozdzielczość wideo do 
1920 x 1200 i są kompatybilne z DDC2B. Używaj ich z monitorami 
cyfrowymi bez obawy o opóźnienie lub zniekształcenie obrazu.

Te podstawowe przełączniki KVM są idealne dla firm gotowych do 
rozszerzenia o system KVM do zarządzania wieloma serwerami przy 
użyciu natywnego okablowania. Przełączniki KVM serii EC są bardzo 
ekonomiczne, ponieważ współpracują z konsolami PS/2 oraz USB 
(stacjami roboczymi) i serwerami, dzięki czemu doskonale nadają się do 
podstawowego przełączania KVM dla centrum danych.
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Serwery Konsola

n	Zarządzaj wieloma procesorami CPU z jednego

    miejsca.

n	Ekonomiczne rozwiązanie przełączania KVM.

n	Rozdzielczość VGA do 1920 x 1440.

n	System operacyjny niezależny i transparentny dla 
    wszystkich aplikacji.



Kable DVI/USB do przełączników KVM

Kabel DVI/USB do biurkowych przełączników KVM

Kable PS/2 CPU, krótkie

Kable PS/2 CPU, długie

USB CPU Cable for EC

n	Połącz biurkowy przełącznik z komputerem CPU DVI/USB. 

n	Idealnie działa z naszymi przełącznikami KVM serii EC, DT i 4Site.

n	Dożywotnia gwarancja!

n	Podłącz przełącznik KVM EC do serwera PS/2.

n	Dożywotnia gwarancja!

n	Podłącz przełącznik KVM EC do serwera PS/2.

n	Dożywotnia gwarancja!

n	Podłącz przełącznik KVM EC do serwera USB.

n	Dożywotnia gwarancja!

Komputer Przełącznik Kod produktu

VGA oraz PS/2 HD15 M (1.8-m) EHN70001-0006 (3-m) EHN70001-0010

Komputer Przełącznik Kod produktu

VGA oraz PS/2 HD15 M (1.8-m) EHN9000U-0006 (3-m) EHN9000U-00010 (4.5-m) EHN9000U-00015

Komputer Przełącznik Kod produktu

DVI-I oraz USB Type A DVI-I oraz USB Type B (1.8-m) EHN900024U-0006 (3-m) EHN900024U-0010 (4.5-m) EHN900024U-0015

Komputer Przełącznik Kod produktu

DVI-D oraz USB Type A DVI-D oraz USB Type B (1.8-m) EHN900025U-0006 (3-m) EHN900025U-0010 (4.5-m) EHN900025U-0015

Komputer Przełącznik Kod produktu

VGA oraz PS/2 HD15 M (4.5-m) EHN9000P-0015 (9.1-m) EHN9000P-0030
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n  Kabel “dwa w jednym” łączy dwa urządzenia DVI/USB.
n   Na każdym końcu kabla znajdują się: 
     (1) złącze DVI-I i (1) złącze USB.
n   Idealnie działa z naszymi przełącznikami KVM serii EC, 
      DT i 4Site.


