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CE100 7903559
VGA USB KVM CAT5-linkki (100m) 

CE100 USB -linkin ylivoimainen kuvanlaatu ja sisäänrakennettu 
ESD-suojaus mahdollistaa USB –kauko-ohjauksen linkin kautta 
(USB-näppäimistö, - hiiri ja -näyttö).

CE600 7903560
DVI USB KVM CAT5-linkki (60m) RS-
232 sis audio

CE600 DVI USB KVM -linkki, RS-232 -ohjauksella, joka mahdol-
listaa kauko-ohjauksen (USB näppäimistö, -hiiri ja -näyttö). Voit 
sijoittaa laitteen paikkaa jossa se on helposti saatavilla, mutta 
suojassa pölyltä ja lialta, esimerkiksi tehtaassa tai rakennus-
työmaalla. Järjestelmään voi asentaa laitteita 60 metriin asti.

Yhdellä Cat 5e kaapelilla (DVI Single Link) tuki jopa 1920 x 
1200 videoresoluutioon. Toista Cat 5e kaapelia käytetään 
HDCP-, RS-232- ja mikrofonisignaaliin.

CE600R (Front)CE600R (Rear)

CE600L (Rear) CE600L (Front)

 Remote

Local

Console

Cat 5e cable

USB
Touchscreen

RS-232

Local PC

RS-232

DVI KVM cable

CE610 7903561
DVI USB KVM CAT5-linkki (100m) 
USB2.0 480Mbps HDBaseT

CE610, USB 2.0 DVI KVM on DVI- ja USB -linkki, joka tukee 
USB 2.0, HDBaseT-tekniikkaa, USB-kosketuspaneelia, ja 
tiedostonsiirtotoimintoja.

HDBaseT-tuella CE610 USB 2.0 DVI KVM -linkki käyttää vain 
yhtä Cat 5e-kaapelia laajentaakseen DVI- ja USB-signaaleja 
jopa 100:n metriin. CE610 on varustettu USB-liittimillä, joiden 
avulla voi laajentaa mitä tahansa USB-laitetta yksiköiden välillä. 
USB-toiminnallisuus tukee paitsi oheislaitteita myös koske-
tuspaneeliohjausta ja tiedonsiirtoa. CE610 sopii tilanteisiin 
joissa kosketuspaneelia tarvitaan; kuten liikennekeskukset, 
lääketieteelliset laitteet, ostoskeskukset, koulut - missä ta-
hansa missä tiedonsiirto kannettavien ja pöytätietokoneiden 
välillä on tarpeen.

CE610L (Rear) CE610R (Rear)

CE610R (Front)CE610L (Front)

Cat 5e 100m

Local Remote

CE680 7903562
DVI USB KVM kuitulinkki (600M) 

CE680, DVI optinen KVM-kuitulinkki, joka ratkaisee pituusra-
joitukset standardi-DVI -kaapeleilla käyttämällä kuituoptiikkaa 
teräväpiirto audio-, video- ja ohjaussignaalien lähettämiseen 
pidemmillä matkoilla. CE680 voi lähettää KVM DVI-signaalit 
jopa 600:n metrin päähän lähteestä. Linkki ottaa audio/video-
striimejä paikallisesta lähteestä ja pakkaa tiedot kulkemaan 
pitkin yhtä 3,125 Gbps optista linkkiä, jopa resoluutiolla 1920 
x 1200 @ 60Hz, 24-bittiä, täydellisellä kuvanlaadulla.

Lisäksi laajennettaessa näppäimistö- ja hiiriohjaukseen, CE680 
siirtää myös RS-232-signaalit (jopa 115 kbps) ja USB-signaalit 
molempiin suuntiin. Porttien avulla voit liittää sarjalaitteita, 
kuten viivakoodiskannerit, USB-laitteet; esimerkiksi koske-
tusnäytöt, jotka voivat tarjota pääsyn työasemalle jopa 600:n 
metrin päähän.
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CE690 7903563
DVI USB KVM kuitulinkki (20 KM)

CE690, DVI optinen KVM-kuitulinkki, joka ratkaisee pituusra-
joitukset standardi DVI-kaapeleilla käyttämällä kuituoptiikkaa 
lähettämään teräväpiirtoaudio-, video- ja ohjaussignaaleja 
pitkiä matkoja. CE690 voi lähettää KVM DVI erittäin pitkiä 
matkoja - jopa 20 km päässä lähteestä. Extender ottaa audio/
videostriimejä paikallisesta lähteestä ja pakkaa tiedot kulke-
maan pitkin yhtä 3,125 Gbps optista linkkiä, jopa resoluutiolla 
1920 x 1200 @ 60Hz, 24-bittiä, täydellisellä kuvanlaadulla.

Lisäksi laajentamalla näppäimistö- ja hiiriohjaukseen, CE690 
myös siirtää RS-232-signaalit (jopa 115 kbps) ja USB-signaalit 
molempiin suuntiin, Porttien avulla voit liittää sarjalaitteita, 
kuten viivakoodiskannerit, USB-laitteet; esimerkiksi koske-
tusnäytöt, jotka voivat tarjota pääsyn tietokoneeseen jopa 20 

 

CS1308 7903519
VGA USB PS2 KVM kytkin 8>1 

CS1308, KVM-kytkin mahdollistaa pääsyn ja ohjauksen jopa 
64:een tietokoneeseen yhdestä konsolista (näppäimistö, hiiri, 
ja näyttö). Kahdeksalla kytkimellä voidaan nostaa liitettyjen 
koneiden kokonaismäärä 64:een, joita kaikkia voidaan ohjata 
yhdellä näppäimistöllä/monitorilla/hiirellä. Kytkin tukee USB 
ja PS/2 -liitäntöjä.

CS1732B 7903520
VGA USB PS2 KVM kytkin 2>1 audio 
USB2.0 Hubi sis KVM kaap

CS1732B, 2-porttinen KVM-kytkin 2-porttisella USB 
2.0-hubilla. KVM-kytkimellä voi käyttää kahta tietokonetta 
yhdellä näppäimistöllä, näytöllä tai hiirellä. Kytkin tarjoaa 
neljä käyttötapaa työaseman käyttöönottoon: virtakytkimet, 
pikanäppäimet, OSD ja hiiri.

CS1734B 7903521
VGA USB PS2 KVM kytkin 4>1 audio 
USB2.0 Hubi sis KVM kaap

CS1734B, 4-porttinen KVM-kytkin 2-porttisella USB 
2.0-hubilla. KVM-kytkimellä voi käyttää neljää tietokonetta 
yhdellä näppäimistöllä, näytöllä tai hiirellä. Kytkin tarjoaa 
neljä käyttötapaa tietokoneen käyttöönottoon: virtakytkimet, 
pikanäppäimet, OSD ja hiiri.
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CS1758Q9  7903522
VGA USB PS2 KVM kytkin 8>1 audio

CS1758, KVM 8-porttinen, tukee PS/2 tai USB-liitäntöjä. Kaa-
peli- ja äänisignaalitoiminto. Lisäksi tukee 3-tier -yhteyttä kas-
kadissa. 73:llä sarjalla CS1758 käyttäjät voivat hallita 512:aa 
tietokonetta. CS1758 tarjoaa kasvaville yrityksille luotettavan 
ja kattavan yhteyden ja pitkän aikavälin turvallisen käytön.

CS1768 7903523
DVI USB KVM kytkin 8>1 audio

CS1768, 8-porttinen USB DVI KVM on monikäyttöinen laite, 
joka yhdistää pääsyn ja ohjaa jopa 8:aa tietokonetta yhdellä 
USB-näppäimistöllä, USB-hiirellä, ja kahden näytön (DVI-I ja 
VGA) konsolilla.

Järjestelmä voidaan laajentaa 73-sarjaiseksi jolloin on mah-
dollista jopa 512:n tietokoneen ohjaus - kaikki alkuperäisestä 
yhdestä konsolista, joten se sopii erinomaisesti teollisuuden, 
tietotekniikkaluokan ym. sovelluksiin ja hallintaan. Yksi 
CS1768:n ominaisuuksista on Multiview-toiminnallisuus, joka 
mahdollistaa standardi-USB-kaapeleilla yhdistää neljä kytkintä 
usean näytön asennukseen jossa jokaiseen tietokoneeseen 
on asennettu useita näytönohjaimia. Sen avulla voi helposti 
vertailla kontrastia, analysoida ja seurata videolähtöä.

Lisäksi CS1768:n mukana tulee ATEN:n kuvaruutunäyttö (OSD) 
-toiminto, joka sallii minkä tahansa tietokoneen kytkettäväksi 
asennukseen. Se tarjoaa myös OSD-kokoonpanon varmuus-
kopioinnin/palauta /takaisin ylös -OSD asetukset ja palauttaa 
ne tarvittaessa.

CS1768 tarjoaa multimedianäppäimistötukea ja siinä on ääni 
käytössä. Kaksi mikrofoni-äänituloa kullekin tietokoneelle, 
ääni kuuluu jokaisen tietokoneen kahdesta kaiuttimesta 
(yhtäaikaisesti).

VGA or DVI
or

USB DVI 
KVM Cable Set

CS1768 (Front)

CS1768 (Rear)

USB DVI 
KVM Cable Set

or

CS1792 7903524
HDMI USB KVM kytkin 2>1 audio 
USB2.0 Hubi sis KVM kaap

Ainutlaatuisella muotoilulla ja innovatiivisilla ominaisuuksilla 
CubIQ ™ CS1792 USB 2.0 HDMI KVMP ™ -kytkin tarjoaa tyyliä 
ja toimivuutta nykypäivän multimedia-SOHO -ympäristössä. 
Yhdistämällä 2-porttinen kytkin, jossa 2-porttinen USB 2.0 hubi, 
CS1792 tarjoaa saumattoman HDMI-signaalin vaihdettaessa 
PC:stä toiseen tai muuhun HDMI-yhteensopivaan laitteeseen, 
kuten pelikonsoliin. Se antaa käyttäjille myös mahdollisuuden 
jakaa USB-oheislaitteita yhdestä konsolista.

CS1792 tarjoaa tehokkaan, riippumattoman kytkennän etupa-
neelin painikkeilla ja näppäimistön pikanäppäimillä ja Video Dy-
naSync ™ -tekniikka varmistaa, että HDMI-näytön resoluutio on 
aina optimoitu. Integroitu digitaalinen audio tarjoaa HD-äänen, 
kuten Dolby True-HD ja DTS HD-Master Audion.

Ihanteellinen multimediasovelluksiin kotona tai toimistossa, 
CubIQ ™ CS1792 tarjoaa tilaa säästävää, virtaviivaista KVM-
tekniikkaa työpöydällesi.

CS1792 (Front)

CS1792 (Rear)

Game Console PCPrinter Scanner Monitor
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CS1794 7903525
HDMI USB KVM kytkin 4>1 audio 
USB2.0 Hubi sis KVM kaap

Ainutlaatuisella muotoilulla ja innovatiivisilla ominaisuuksilla 
CubIQ ™ CS1794 USB 2.0 HDMI KVMP ™ Switch tarjoaa tyyliä 
ja toimivuutta nykypäivän multimedia-SOHO -ympäristössä. 
Yhdistämällä 4-porttinen kytkin, jossa 2-porttinen USB 2.0 hubi, 
CS1794 tarjoaa saumattoman HDMI-signaalin vaihdettaessa 
neljän tietokoneen välillä tai muuhun HDMI-yhteensopivaan 
laitteeseen, kuten pelikonsoliin. Se antaa käyttäjille myös 
mahdollisuuden jakaa USB-oheislaitteita yhdestä konsolista.

CS1794 tarjoaa tehokkaan riippumattoman kytkennän etu-
paneelin painikkeilla ja näppäimistön pikanäppäimillä ja Video 
DynaSync ™ -tekniikka varmistaa, että HDMI-näytön reso-
luutio on aina optimoitu. Integroitu digitaalinen audio tarjoaa 
HD-äänen, kuten Dolby True-HD ja DTS HD-Master Audion. 
Ihanteellinen multimediasovelluksiin kotona tai toimistossa, 
CubIQ ™ CS1794 tarjoaa tilaa säästävää, virtaviivaista KVM-
tekniikkaa työpöydällesi.

CS1794 (Front)

CS1794 (Rear)

Game Console PCPrinter Scanner Monitor

CS1942  7903526
MiniDP USB KVM Dual-View 2>1 
audio USB2.0 Hubi sis KVM kaap

CS1942, 2-porttinen USB 2.0 Dual View Mini DisplayPort 
KVMP ™ -kytkin mahdollistaa pääsyn kahdelle tietokoneelle 
yhdellä USB-näppäimistöllä, USB-hiirellä ja kahdella näytöillä. 
KVM-kytkimen hämmästyttävä toiminnallisuus yhdistää Dual 
view 2-portti-Mini DisplayPort-kytkimen, jossa 2-porttinen USB 
2.0 hubi, ja etupaneelin USB-pikalatausportti mobiililaitteisiin.

CS1942 sopii multimediasovelluksiin ja tarjoaa tilaa säästävää, 
virtaviivaista KVM-tekniikkaa työpöydällesi.

Console

PC Mac

CS1942 (Front)

CS1942 (Rear)

CS1944  7903527
MiniDP USB KVM Dual-View 4>1 
audio USB2.0 Hubi sis KVM kaap

CS1944, 4-porttinen USB 2.0 Dual View Mini DisplayPort 
KVMP ™-kytkin mahdollistaa pääsyn neljälle tietokoneelle 
yhdellä USB-näppäimistöllä, USB-hiirellä ja kahdella näytöillä. 
KVM-kytkimen hämmästyttävä toiminnallisuus yhdistää 
Dual view 4-porttinen-Mini DisplayPort-kytkimen, jossa 
2-porttinen USB 2.0 hubi, ja etupaneelin USB-pikalatausportti 
mobiililaitteisiin.

CS1944 sopii multimediasovelluksiin ja tarjoaa tilaa säästävää, 
virtaviivaista KVM-tekniikkaa työpöydällesi.

CS1944 (Front)

CS1944 (Rear)

PC PC

Console

PC Mac
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CS22D 7903528
DVI USB KVM kytkin 2>1 

CS22D, 2-porttinen USB-DVI-KVM -kytkin, joka mahdollistaa 
pääsyn kahteen tietokoneeseen yhdellä USB- ja DVI-konsolilla 
(näppäimistö, hiiri ja video). Yhteensopiva Remote Port -valit-
simen kanssa.

CS22D:n kompakti all-in-one -muotoilu tekee siitä ihanteellisen 
monikanavajakelun sovelluksiin.

CS22U 7903529
VGA USB KVM kytkin 3>1 

CS22U, 2-porttinen USB-kaapeli-KVM tarjoaa yksinkertaisen 
ja nopean menetelmän tietokoneen valitsemiseksi - sisään-
rakennettu etäportin valitsin. Tämä mahdollistaa sen että 
CS22U-yksikkö voidaan piilottaa näkyvistä ja etäportin valitsin 
voidaan sijoittaa kätevästi työpöydälle.

CS22U:n kompakti all-in-one -muotoilu tekee siitä ihanteellisen 
sellaisiin monikanavajakelun sovelluksiin jotka vaativat korkean 
resoluution videota.

Console

Win

or

Mac, Sun, Linux

CS22U

Remote Port Selector

CS52A 7903530
VGA USB PS2 KVM kytkin 2>1 audio 
HYBRID

Joustava yhdistelmä: PS/2-näppäimistö + USB-hiiri

Remote Selection Switch

PC 2PC 1

USB 2.0 Hub

Console

CS52A

CS62US 7903531
VGA USB KVM kytkin 2>1 audio

USB-kokonaisratkaisu. Yhdistää kaksi USB-tietokonetta yhteen 
USB konsoliin valmiiksi USB-järjestelmäksi yhteensopivaksi 
PC-, Mac- ja Sun–käyttöympäristöissä.
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CS64US 7903532
VGA USB KVM kytkin 4>1 audio

CS64US tarjoaa sisäänrakennetut kaapelit, USB- oheislaittei-
den jakamiseen ja firmware-päivitystoiminnon, jonka avulla on 
saatavilla aina uusin tarjolla oleva versio.

Lisäksi CS64US:ssa on parannettu Video DynaSync ™ 
-teknologia, joka tallentaa konsolin näytön EDID-muodossa 
(Extended Display Identification Data) optimoidakseen näytön 
resoluution. CS64US tarjoaa myös monikanavajakelutukea ja 
kätevää työaseman valintaa pikanäppäimillä.

CS682 7903533
DVI USB KVM kytkin 2>1 audio

CS682 tarjoaa DVI-toiminnallisuuden, USB 2.0 -oheislaitteiden 
jakamisen ja voimakkaan basson 2.1 surround -järjestelmissä. 
Uusi piirre CS682:ssa on etäportin valitsin, jolla voi hallita 
porttien kytkennän työpöydältä, kun kytkin itse voidaan 
sijoittaa kätevästi pois tieltä.

Lisäksi CS682:ssa on parannettu Video DynaSync ™ -teknolo-
gia, joka tallentaa konsolin näytön EDID-muodossa (Extended 
Display Identification Data) optimoidakseen näytön resoluution. 
Myös uusia pikanäppäimiä on lisätty, CS682 tarjoaa uusimman 
hiiriportti-kytkintoiminnon - yksinkertaisesti kaksoisklikkaamal-
la vieritysrullaa USB-hiiri vaihtaa porttia. Yksi CS682-uutuus on 
Power-ilmaisin. Ominaisuus tarkoittaa, että jos yksi tietokoneis-
ta on sammutettu, kytkin vaihtaa automaattisesti käynnissä 
olevalle tietokoneella. DVI-toiminnallisuus, USB 2.0-oheislait-
teiden jakamiseen helppous, ja tehostettu käyttäjäystävällisyys 
auttavat käyttäjää hyödyntämään uusimpia innovaatioita.

CS692 7903534
HDMI USB KVM kytkin 2>1 audio

CS692, HD USB KVM yhdistää kaksi HD-yhteensopivaa tieto-
konetta tai laitteita USB-näppäimistöön, USB-hiireen, ja HD-
näyttökonsoliin. CS692-kytkin on askel eteenpäin Petite sarjan 
kaapeli-KVM malleista, tarjoamalla täyden HDMI-toiminnon, 
USB 2.0-oheislaitteiden jakamiseen (USB-keskittimen kautta 
liitetty USB-hiiriportti) ja firmware-päivitystoiminnon, jonka 
avulla käytät aina uusinta saatavilla olevaa versiota. HDMI-
toiminnallisuus, USB 2.0-oheislaitteiden jakamiseen helppous, 
pelinäppäimistötuki ja tehostettu käyttäjäystävällisyys autta-
vat hyödyntämään uusimpia innovaatioita.

CS692

CS692 2-Port USB HDMI KVM Switch 

Mac

or

Windows or Linux

CS692

Remote Port
Selector

or

CS72D 7903535
DVI USB KVM kytkin 2>1 audio sis 
KVM kaap

CS72D, 2-Porttisen-USB DVI KVM:n avulla voit hallita kahta 
tietokonetta yhdellä USB-hiirellä, USB-näppäimistöllä ja Digital 
Visual Interface (DVI)- konsolilla. Se tukee digitaalivideolaittei-
ta, kuten näytöt, dataprojektorit..

CS72D:ssa on ATEN: n Video DynaSync ™- teknologia, joka 
eliminoi boot-up -näyttöongelmat ja optimoi resoluution. Siinä 
on useita käteviä ominaisuuksia, kuten jännite tunnistus, 2.1 
-kanavainen äänivalmius ja USB2.0-oheislaitteiden jakaminen, 
sekä nopea ja helppo pääsy työasemalle.
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CS72U 7903536
VGA USB KVM kytkin 2>1 audio sis 
KVM kaap

CS72U, 2-porttinen USB KVM on työpöydän kytkin, jonka 
avulla käyttäjät voivat käyttää kahta tietokonetta yhdestä 
KVM-konsolista (näppäimistö, hiiri, audio ja VGA-näyttö).

CS72U:n etupaneelin valintapainikkeilla työaseman portin 
valinta on kätevää. Asennus on nopea ja helppo; kytke kaapelit 
oikeisiin portteihin. Ei vaadi ohjelmistoa, ei asennusrutiineja, 
yhteensopivuusongelmia ei ole. Koska CS72U tottelee näp-
päimistöä suoraan, se toimii useissa käyttöympäristöissä.

CS72U (Front)

Computer 2Computer 1

C P U 2 C P U 1

and/or

CS72U (Rear)

C O N S O L E

CS74D  7903537
DVI USB KVM kytkin 4>1 audio sis 
KVM kaap

CS74D, 4-porttinen USB DVI KVM, jolla voi ohjata neljää 
tietokonetta yhdellä USB-hiirellä, USB-näppäimistöllä ja 
Digital Visual Interface (DVI) -konsolilla. Se tukee digitaaliv-
ideolaitteita, kuten FL-näytöt, dataprojektorit, plasmanäytöt 
ja digitaalitelevisiot.

CS74D:ssa on ATEN: n Video DynaSync ™- teknologia, joka 
eliminoi boot-up -näyttöongelmat ja optimoi resoluution. Siinä 
on useita käteviä ominaisuuksia, kuten jännite tunnistus, 2.1 
-kanavainen äänivalmius ja USB2.0-oheislaitteiden jakaminen 
sekä nopea ja helppo pääsy työasemalle.

CS74U 7903538
VGA USB KVM kytkin 4>1 audio sis 
KVM kaap

CS74U, 4-porttinen USB KVM on työpöydän kytkin, jonka 
avulla voi käyttää neljää tietokonetta yhdestä KVM-konsolista 
(näppäimistö ja hiiri, audio ja VGA).

CS74U:n etupaneelin valintapainikkeilla työaseman portin 
valinta on kätevää. Asennus on nopea ja helppo; kytke kaapelit 
oikeisiin portteihin. Ei vaadi ohjelmistoa, ei asennusrutiineja, 
yhteensopivuusongelmia ei ole. Koska CS74U tottelee näp-
päimistöä suoraan, se toimii useissa käyttöympäristöissä.

CS82U 7903539
VGA USB PS2 KVM kytkin 2>1 sis 
KVM kaap

CS82U, PS/2-USB KVM-kytkin on työpöydän kytkin, jonka 
avulla käyttäjät voivat käyttää kahta tietokonetta yhdestä 
KVM-konsolista (PS/2 tai USB-näppäimistö, hiiri ja VGA).

CS82U:ssa on ATEN: n uusi video-DynaSync ™ -teknologia, 
joka eliminoi boot-up -näyttöongelmat ja optimoi resoluution.

Asennus on nopeaa ja helppoa; kytke kaapelit oikeisiin porttei-
hin. Ei vaadi ohjelmistoa, ei asennusrutiineja, yhteensopivuus-
ongelmia ei ole. Koska CS82U tottelee näppäimistöä suoraan, 
se toimii useissa käyttöympäristöissä.
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CS84U 7903540
VGA USB PS2 KVM kytkin 4>1 sis 
KVM kaap

CS84U, PS/2-USB KVM-kytkin on työpöydän kytkin, jonka 
avulla käyttäjät voivat käyttää neljää tietokonetta yhdestä 
KVM-konsolista (PS/2 tai USB-näppäimistö, hiiri ja VGA). 

CS84U:ssa on ATEN: n uusi video-DynaSync ™ -teknologia, joka 
eliminoi boot-up -näyttöongelmat ja optimoi resoluution. Asen-
nus on nopeaa ja helppoa; kytke kaapelit oikeisiin portteihin. Ei 
vaadi ohjelmistoa, ei asennusrutiineja, yhteensopivuusongelmia 
ei ole. Koska CS84U tottelee näppäimistöä suoraan, se toimii 
useissa käyttöympäristöissä.

CS84U (Front)

KK // MM   RR EE SS EE TTAA UU TT OO   SS CC AA NN

MacWindows Sun Linux

C O N S O L E

and/or
CS84U (Rear)

C P U 4 C P U 3 C P U 2 C P U 1

UC10KM 7903583
PS/2 USB-sovitin

UC10KM, signaalimuunnin 90 cm:n kaapelilla. Se muuntaa 
PS/2 (näppäimistö ja hiiri)- signaalit USB- signaaleiksi. Tukee 
useita käyttöjärjestelmiä.

UC232A 7903584
Konvertteri USB>9D sarjaportti 

UC232A, USB-sarjaporttimuunnin. Se tarjoaa PC:hen, kannet-
tavaan tietokoneeseen ja muihin kannettaviin atk-laitteisiin 
ulkoisen USB-PnP RS232 –portin.

PDA

PC or Mac

UC232A

Digital Camera

or

UCE60 7903500
USB CAT5-linkki (60m) 

UCE60:lla voit sijoittaa USB-laitteen tai keskittimen jopa 60 
metrin päähän tietokoneesta, välttäen näin tyypillisen USB-
kaapeli rajoituksen. Se mahdollistaa USB-signaalin jopa 60 
metriä käyttämällä edullista Cat 5 / Cat 5e / Cat 6-kaapelia.

UCE260 7903564
USB 2.0 CAT5-linkki (60 m) 480Mb/s

UCE260 lähettää USB-signaalin Cat 5/5e/6 -kaapelilla jopa 
60:n metrin päähän dataa nopeuksilla 480 Mt/s, 12 Mt/s ja 
1.5 Mt/s. Ilman erillisiä ohjelmia tai ylimääräisiä asennuksia 
tämä käyttövalmis USB-linkki  voi laajentaa USB-laitteen tai 
keskittimen jopa 60 m:n päähän tietokoneesta, jolloin vältetään 
tyypillinen USB-kaapelin rajoitus.
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UH275Z (UH275) 7903504
USB-hubi 4 porttia sis. 
2.6A-virtalähteen

UH275, keskitin jossa 4 sisäänrakennettua USB2.0-porttia. 
LED-valoilmaisin joka kertoo yhteyksien tilan. Kätevä ja ohut 
muotoilu, helppo kuljettaa mukana.

UH284Q9Z 7903505
USB-hubi 4 porttia sis magneettikiin

UH284, ATEN kompakti 4:n portin USB 2.0 keskitin työpöydälle 
tai kannettava tietokoneeseen.  Laitteessa on magneetti ja se 
voidaan sijoittaa lähes minne tahansa. UH284 tarjoaa neljä 
USB 2.0 -porttia, helpon asennuksen ja ihanteellisen yhteyden 
muistitikuille.

US224 7903541
USB kytkin 2>1 USB2.0

US224, 2-porttinen USB-oheislaitteiden jakaja, joka mah-
dollistaa kahden tietokoneen jakaa neljän USB-laitteen: 
näppäimistön, hiiren ja enintään kahden oheislaitteen käyttö. 
Laitekustannukset vähenevät kun kaikilla koneille ei tarvita eril-
lisiä USB-näppäimistöjä, hiiriä ja muita oheislaitteita. Ulkoisen 
etäportin valitsin lisää käyttömukavuutta ja yksinkertaistaa 
työpöytää valitsemalla ne tietokoneet jotka käyttävät USB-
laitteita. US224 on ihanteellinen tapa jakaa USB-oheislaitteita 
multimedia-toimistoympäristössä.

US224

PC 2PC 1

US424 7903542
USB kytkin 4>1 USB2.0

US424, 4-porttinen USB-oheislaitteiden jakaja, joka mahdollis-
taa neljän tietokoneen jakaa neljän USB-laitteen: näppäimistön, 
hiiren ja enintään kahden oheislaitteen käyttö. Laitekus-
tannukset vähenevät kun kaikilla koneille ei tarvita erillisiä 
USB-näppäimistöjä, hiiriä ja muita oheislaitteita. Ulkoisen 
etäportin valitsin lisää käyttömukavuutta ja yksinkertaistaa 
työpöytää valitsemalla ne tietokoneet jotka käyttävät USB-
laitteita. US424 on ihanteellinen tapa jakaa USB-oheislaitteita 
multimedia-toimistoympäristössä.

US424

PC 2

PC 1 PC 4

PC 3
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VB802 7903570
HDMI CAT5-linkki 60m 

VB802, HDMI Cat 5-linkki on HDMI-signaalin laajennin joka 
on yhteensopiva ATEN HDMI Cat 5-Jakajan tai Extenderin 
kanssa. VB802 laajentaa siirtoalueen 60:n metriin kahdessa 
Cat 5e -kaapelissa. Laite siis mahdollistaa HDMI-signaalin 
siirron pitkillä matkoilla.

Source Device (VS1808T)

VB802 (Front View)

VB802 (Rear View)

Receiving Devices
(VE800R or VB802)

DDC TMDS

DDC TMDS

VC1080 7903543
AV>HDMI kytkin/skaalain 

Multimedialaitteita tulvii nykypäivän markkinoilla erilaisissa 
formaateissa ja resoluutiossa niin paljon että näyttölaiteyh-
teensopivuudessa voi tulla ongelmia. Useimpiin standardi-
näyttölaitteisiin mahtuu vain yksi käyttöliittymä kerrallaan. 
VC1080 Universal A/V HDMI -kytkin ja skaalain on joustava 
video-muunnin, joka tarjoaa helpon ja kätevän tavan muuntaa 
useita analogisia/digitaalinen audio-/video-signaaleja HDMI:ksi. 
Hyödynnä erilaisia videoformaatteja, kuten komposiitti, kompo-
nentti, S-video, VGA ja HDMI, yhdellä HDMI-näytöllä.

VC1080:ssa on tehokas skaalausmuunnin, joka muuntaa 
videon resoluution parhaaseen kuvanlaatuun. Se on varustettu 
seuraavan sukupolven värimuuntimella, joka automaattisesti 
säätää ja parantaa kuvanlaatua. Siinä on ylivoimainen 3D 
de-lomitin sujuvaan videon toistoon. VC1080 käyttää Smart 
Video näytön tekniikkaa vastaamaan näytön natiiviresoluutiota, 
sekä ATEN: n Video DynaSync, joka optimoi videon näytölle 
ilman viivettä laitteita kytkettäessä. VC1080:ssä yhdistyy 
erinomainen videon kohinanvaimennus ja kampasuodin jolloin 
katseleminen on miellyttävää.

Sisäänrakennettu, kaksisuuntainen RS-232 -säädin tekee 
VC1080:sta helpon integroida valvontajärjestelmäsovelluksiin 
ja määrittää sen asetukset. VC1080 Universal A/V HDMI 
–kytkimen ansiosta saat enemmän irti HDMI-näytöstäsi koko-
ushuoneissa, luokkahuoneissa ja kotiteattereissa. 

VC160A 7903586
VGA>DVI konvertteri 

VC160A, VGA-DVI-muunnin, jonka avulla voi katsoa VGA-
lähtöistä dataa DVI-ulostulonäytöllä. Se käyttää kahta virta-
lähdettä – VGA-porttia ja varsinaista virtalähdettä. VC160A 
on kompakti, joustava ja kätevä asentaa, ei ohjelmistovaa-
timuksia. Tukee monia resoluutioita laadukkaan videokuvan 
aikaansaamiseksi.

VC160A

or

or

VGA to DVI Converter  VC160A
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VC180 7903587
VGA>HDMI konvertteri sis. audio

VC180, VGA-HDMI -muunnin audiolla, jonka avulla voi katsoa 
VGA-lähtöistä dataa HDMI-näytöllä stereoäänellä. Se käyttää 
kahta virtalähdettä – VGA-porttia ja varsinaista virtalähdettä. 
VC180 ottaa virran VGA-portista. Jos ohjelmalähde ei pysty 
syöttämään virtaa, käytetään erillistä virtalähdettä. VC180 on 
kompakti, joustava ja kätevä asentaa, ei ohjelmistovaatimuksia. 
Laiteliitännöillä käyttövalmis.

or

VC180

VGA to HDMI Converter with Audio VC180

or

VC812 7903589
HDMI>VGA konvertteri sis. skaalain

VC812, HDMI>VGA skaalaava konvertteri joka tarjoaa helpon 
ja kätevä tavan muuntaa HDMI-tulon signaaleja analogiseksi 
videoksi (VGA). VC812:ssä on tehokas skaalausmuunnin, joka 
muuntaa videon resoluution parhaan kuvanlaadun saamiseksi.

VC812:ssä on sisäänrakennettu On-Screen Display (OSD), jota 
voidaan ohjata helposti etupaneelin painikkeilla.

VC880 7903592
HDMI-toistin ANA/DIGI audiolähto

VC880, HDMI-toistin audiolähdöllä ottaa ja muuntaa äänisig-
naalin HDMI-tulosta. HDMI-audio- ja videosignaalin ulostulon 
lisäksi voidaan laadukkaan äänen tuottamiseksi valita myös 
analoginen stereoääni RCA-liittimellä, tai digitaalinen ääni 
optisilla- tai koaksiaaliliittimillä. 3D-TV -formaattituella 
VC880 on ihanteellinen käyttäjille, jotka haluavat nauttia 
teräväpiirtokuvan lisäksi korkean laadun äänestä televisioissa, 
projektoreissa, AV-laitejärjestelmissä.

VC880 (Rear)

VC880 (Front)

or

HDMI Sources

Digital 
Audio Device

Stereo 
Audio DeviceHDMI Displays

Output

Input

VC920 7903501
MiniDP>VGA -adapteri 

Mini DisplayPort-VGA -adapterilla voi kytkeä laitteen jossa on 
Mini DisplayPort-näyttö VGA-liittimellä.

Adapteri on täydellinen Mac-tuotteissa, esim. MacBook, 
MacBook Pro, MacBook Air, Mac mini ja Mac Pro.
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VC960 7903502
MiniDP>DVI -adapteri 

Mini DisplayPort-DVI -adapterilla voi kytkeä laitteen jossa on 
Mini DisplayPort-näyttö DVI-liititimellä.

Adapteri on täydellinen Mac-tuotteissa, esim. MacBook, 
MacBook Pro, MacBook Air, Mac mini ja Mac Pro.

VC980 7903503
MiniDP>HDMI adapteri 

Mini DisplayPort-HDMI -adapterilla voi kytkeä laitteen jossa 
on Mini DisplayPort-näyttö HDMI-liittimellä.

Adapteri on täydellinen Mac-tuotteissa, esim. MacBook, 
MacBook Pro, MacBook Air, Mac mini ja Mac Pro.

VE066 7903571

VE066 Mini-Cat5-DVI -linkillä voi lisätä DVI-näytön ja DVI-
lähdön välisen etäisyyden jopa 20:n metriin, käyttämällä vain 
yhtä Cat-5e tai Cat-6 -kaapelia, jolla voi korvata raskaan ja 
kalliin DVI-kaapelin. Suorakytkentätuen ansiosta voi lisätä tai 
poistaa helposti lähteen tai vastaanottimen ilman laitteiden 
sammuttamista. Yhteensopiva kaikkien ATEN DVI-kytkimien ja 
DVI-jakajien kanssa. VE066 Mini Cat5 -DVI-linkki on kompakti, 
kätevä ja edullinen tapa laajentaa DVI-näytön sijoitusta.

or

or

Optimum Video Input

Optimum Video Output

Optimum Display (detection)20m

VE066T

VE066R

VE150A 7903572
VGA CAT5-linkki 150 m

VE150A-linkki käsittää paikallisen lähettävän yksikön ja 
vastaanottavan standardi-Cat-5e -kaapelilla yhdistetyn 
kaukoyksikön. Yksiköiden välinen etäisyys voidaan laajentaa 
jopa 150:n metriin. VE150A on ihanteellinen tehtaissa ja raken-
nustyömailla, tai muissa sellaisissa tiloissa joissa esim. näyttö 
on pidettävä riskialttiissa ympäristössä, mutta keskusyksikkö 
halutaan pitää turvallisessa paikassa.

Local  Remote

VE150AT (Front) VE150AR (Front)

VE150AT (Rear) VE150AR (Rear)
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VE300R (VE300T) 7903593
VGA CAT5-vast.otin VM0808T:lle 

VE300, VGA-CAT5 -vastaanotin on suunniteltu yhdistämään 
saumattomasti ATEN VM0808T/VM1616T Matrix Switch. 
VE300:llä voi pidentää etäisyyttä lähdelaitteen ja näyttölait-
teen välillä jopa 150:n metriin resoluution ollessa 1600x1200 
(VE300R), tai jopa 300:n metriin resoluutiolla 1280x1024 
(VE300RQ).

Laite pystyy suoriutumaan tästä paikallisen lähettävän yksikön 
(VE300T) avulla, joka on yhdistetty etävastaanoton yksikköön 
(joko VE300R tai VE300RQ) käyttäen Cat-5e kierrettyä 
parikaapelia. VE300 sopii laitoksiin, kuten rakennustyömaille, 
tehtaaseen, valvonta- ja turvallisuuskeskuksiin, joissa järjestel-
män keskusyksikkö voidaan sijoittaa suojattuun ja turvalliseen 
paikkaan, ja näyttö sinne missä sitä tarvitaan.

Tarjotakseen optimaalisen kuvanlaadun pitkille matkoille, 
VE300RQ tukee RGB-viiveviritintoimintoja - voit synkronoida 
manuaalisesti RGB-signaalia. Se tarjoaa myös synkronoin-
tisignaalitoiminnon, joka korjaa pitkän matkan lähetyksien 
värivaihe- ja ajoitusvirheitä ja tallentaa asetuksia.

VE300

VM0808T Rear View

VM0808T Front View

Transmitter 8Transmitter 2Transmitter 1

Receiver 1 Receiver 2 Receiver 8

Local Control

ESC

ENTER

MENU

AUDIO
8x8
MODEL NO. VM0808T

matrix

DVD Player

Remote IP Control
RS-232/485/422 Control

VE300T VE300R or VE300RQ Cat 5e Cable VGA Cable Audio Cable
Transmitter Receiver

VE500RQ 7903594
VGA CAT5-vast.otin VM0808T:lle sis 
RS232

VE500, VGA-CAT5 -vastaanotin on suunniteltu yhdistämään 
saumattomasti ATEN VM0808T/VM1616T Matrix Switch. 
VE500 voit pidentää etäisyyttä lähdelaitteen ja näyttölaitteen 
välillä jopa 150:n metriin resoluution ollessa 1600 x 1200 
(VE500R), tai jopa 300:n metriin resoluutiolla 1280 x 1024 
(VE500RQ).

Laite pystyy suoriutumaan tästä paikallisen lähettävän yksikön 
(VE500T) avulla, joka on yhdistetty etävastaanoton yksikköön 
(joko VE500R tai VE500RQ), käyttäen Cat-5e kierrettyä 
parikaapelia. Koska laite mahdollistaa pääsyn audio/video/
RS -232-lähdölle pitkiä matkoja, VE500 sopii laitoksiin, kuten 
rakennustyömaille, tehtaaseen, valvonta- ja turvallisuuskes-
kuksiin, joissa järjestelmän keskusyksikkö voidaan sijoittaa 
suojattuun ja turvalliseen paikkaan, ja näyttö sinne missä 
sitä tarvitaan.

Tarjotakseen optimaalisen kuvanlaadun pitkille matkoille, 
VE500RQ tukee RGB-viiveviritintoimintoja - voit synkronoida 
manuaalisesti RGB-signaalia. Se tarjoaa myös synkronoin-
tisignaalitoiminnon, joka korjaa pitkän matkan lähetyksien 
värivaihe- ja ajoitusvirheitä ja tallentaa asetuksia.

VM0808T (Front)

VM0808T (Rear)Local Control

ESC

ENTER

MENU

AUDIO
8x8
MODEL NO. VM0808T

matrix

Remote IP Control
RS-232/485/422 Control

Receiver 8
VE500R 

or 
VE500RQ

Receiver 2
VE500R 

or 
VE500RQ

Transmitter 2 Transmitter 8Transmitter 1

Receiver 1

VE510 7903591
VGA Videotahdistin 

VE510-Videotahdistin on suunniteltu kompensoimaan video-
signaalin viiveet pitkillä matkoilla. VE510:n linjasynkronoin-
titoiminto korjaa väri- vaihe- ja ajoitusvirheitä pitkänmatkan 
lähetyksillä. Sen avulla voi myös manuaalisesti virittää RGB-
signaaliasetukset, tallentaa asetukset ja noutaa ne myöhemmin 
muistipainiketta käyttäen.
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VE800 7935033
HDMI CAT5-linkki 60m CAT5e/6 
(maksimi 60 m 1080p)

VE800, HDMI-CAT5 -linkki mahdollistaa kahdella Cat-5e 
-kaapelilla HDMI-näytön käyttämisen jopa 60:n metrin päässä 
HDMI-lähteestä. Se on varustettu HDMI (High Definition 
Multimedia Interface) -liittimellä ja se tukee DVI-D (Single-Link) 
laitteiden kanssa käytettäessä HDMI-DVI -sovitinta, tarjoten 
enemmän joustavuutta ja asennusvaihtoehtoja kun käytetään 
useita kotiteatterikomponentteja.

VE803 7903573
HDMI USB CAT5-linkki 40/60 m 1080P 
(40 m) / 1080i (60m)

VE803, HDMI-USB -linkki laajentaa HDMI-signaalin jopa 60:n 
metrin päähän HDMI-lähteestä kahdella Cat-5e kaapelilla. Se 
pystyy lähettämään 1080i-signaaleja jopa 60 metriä ja 1080p-
signaaleja jopa 40 metriä.

VE803 on varustettu USB-liittimillä, joten mitä tahansa USB-lai-
tetta voidaan käyttää yksiköiden välillä. USB-ominaisuus tukee 
myös kosketuspaneeliohjausta jolla voi hallita HDMI-lähdettä 
etänäytöllä, tai ohjata etänäyttöä paikallisella yksiköllä.

VE803 sopii kuljetuskeskuksiin, terveydenhuollon käyttöön, 
ostoskeskuksiin tai mihin tahansa missä kosketuspaneeli-
ohjaus- tai infokioskikäyttöominaisuuksia vaaditaan. VE803 
on HDCP-yhteensopiva, ja se tarjoaa helpon ja erinomaisen 
HDMI-linkin kaikkiin käyttötarkoituksiin.

Transmitter Receiver

DisplaySource

VE803T VE803R

VE809 7903544
HDMI langaton linkki 30 m IR 1080P 
sis 2>1 kytkin

VE809, HDMI langaton linkki mahdollistaa HDMI-näytön käyttä-
misen jopa 30:n metrin päässä * HDMI -langattoman tekniikan 
avulla. Linkin avulla voi helposti liittää kaksi HDMI-laitetta 
HDTV:hen langattomasti kirkkaalla kuvanlaadulla, 1080p, 
5.1-kanavaisella digitaalisella äänellä ja 3D-tekniikalla. IR-kau-
kosäätimellä voi vaihtaa HDMI-laitteita vastaanottimen puolella 
etänä - samanaikaisesti voi katsella HDTV:tä. VE809 koostuu 
langattomasta audio/video-lähettimestä ja vastaanottimesta. 
Käytä VE809:ää langattomana 2-portti-HDMI-kytkimenä esim. 
Blu-ray-soittimelle ja HD-kaapeliboksille suunnitellaksesi omia 
langattomia viihdesovelluksia.

*Huom: Lisälaitteiden HDMI-kytkimet, jakajat, tai linkit voivat 
pienentää äänisignaalin vahvuutta ja laatua.

Place 1

Place 2

HD

3D

VE810 7903574 
HDMI CAT5-linkki IR 60 m 

VE810, HDMI-linkki mahdollistaa HDMI-näytön käyttämisen 
jopa 60:n metrin päässä HDMI-laitteesta käyttämällä kahta 
Cat-5e -kaapelia. VE810 on varustettu IR-signalointi -läpi-
viennillä joka mahdollistaa IR-kanavan kautta paikallisyksikön 
käyttämisen kaukoyksiköllä ja toisinpäin, HDMI-lähteen tai 
näyttölaitteen kontrolloinnin.

Asennusta helpottaa että VE810 tarvitsee vain yhden virtaläh-
teen molemmille yksiköille, VE810R-etäyksikkö ottaa virtansa 
VE810 paikallisyksiköstä.

Application 1    Remote Control of your HDMI Device

Cat 5e cable 
 (60 m)

DVD Remote Control

IR Receiver

IR Transmitter
REMOTE

HDMI Extender with IR Control VE810

LINK POWER

HDMI Extender with IR Control VE810

POWER

LOCALVE810R (Remote)

VE810L (Local)

Application 2    Remote Control of your HDMI Display

IR Signal
HDMI  Signal

IR Receiver

IR Transmitter

TV Remote Control

Cat 5e cable 
 (60 m)

REMOTE

HDMI Extender with IR Control VE810

LINK POWER

VE810R (Remote)

VE810L (Local)

HDMI Extender with IR Control VE810

POWER

LOCAL
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VE812 7903575
HDMI CAT5-linkki 100m 4K laajen. 3 
tasoon HDBaseT

VE812, HDMI-CAT5 -linkin avulla HDMI-näytön voi sijoittaa 
jopa 100:n metrin päähän lähdelaitteesta. Voidaan kätevästi 
laajentaa käyttämällä kustannustehokkaasti vain yhtä CAT5-
kaapelia. 

VE812 paitsi tukee HDMI:tä (3D, Deep Color), myös Ultra 
HD:tä (4k x 2k). Se on HDCP-yhteensopiva. Lisäksi kauko-EDID 
-läpivienti takaa optimaalisen videolaadun HDMI-näytöllä.

VE812 on täydellinen kokoushuoneissa, kotiteattereissa, tai 
missä tahansa muualla missä tarvitaan pitkän matkan siirtoa 
ja erinomaista kuvanlaatua.

VE814 7903576
HDMI CAT5-linkki 100 m 4K 2 lähtöä 
RS232 HDBaseT

ATEN:n uusin tarjonta tuottaa laadukkaita videoita kaksois-
näytölle pidemmän etäisyyden päähän. VE814 HDMI-CAT5 
-linkillä HDMI-näytöt voidaan sijoittaa jopa 100:n metrin 
päähän HDMI-laitteesta. Tämä onnistuu käyttämällä vain 
yhtä kustannustehokasta Cat 5e/6 -kaapelia. Lisäksi videon 
voi toistaa jopa kolmelle HDMI-näytölle - kaksoisnäytöt 
kytketään vastaanottavaan yksikköön (VE814R) ja kolmas 
lähetinyksikölle (VE814T).

VE814:ssä on Ethernet-portti Internet-yhteydelle, joten sillä on 
helppo mennä verkkoon tarvittaessa. Se tukee RS-232 ja IR-sig-
nalointi -läpivientiä, joten voit hallita HDMI-laitetta etäyksiköltä 
(VE814R) - samalla sallitaan pääsy HDMI-näyttölaitteeseen 
paikalliselta yksiköltä (VE814T). VE814 on HDMI- (3D, Deep 
Color, 4kx2k) ja HDCP-yhteensopiva, varmistaen erinomaisen 
videolaadun jotta saat kaiken irti HDMI-näytöltä.

RS-232

VE814R (Rear)

VE814R (Front)

VE814T (Rear)

VE814T (Front)

RS-232

IR
Receiver

IR
Transmitter

100m

TransmitterReceiver

IR
Receiver

IR
Transmitter

VE829 7903577
HDMI langaton linkki/matr 30m 1080P 
5 tuloa/2 lähtöä

VE829, 5x2-HDMI langaton linkki, on ensimmäinen ratkaisu 
jolla voi lähettää pakkaamatonta HD 1080p -videokuvaa jopa 
viidestä lähdelaitteesta, ja jonka avulla käyttäjät voivat vaihtaa 
ja itsenäisesti valita lähdettä näyttämään kahta HDTV:tä. Sen 
langaton matriisiominaisuus on suurin läpimurto Audio/Video 
-ratkaisujen alalla. Tämä tarkoittaa, että voi katsella kaapeli-
tv:tä yhdessä paikassa (lähetinpuolella) ja samaan aikaan 
itsenäisesti valita Blu-ray -elokuva katsottavaksi toisessa 
paikassa (vastaanottimessa). VE829 pystyy syöttämään Full-
HD 1080p, tukee 3D-sisältöä ja digitaalista ääntä jopa 30m * 

Ratkaisu koostuu langattomasta lähettimestä ja langattomasta 
vastaanottimesta, jossa HDMI-liitännät ja komponentti, 
sekä silmukan läpi (paikallinen portti) pitkälle kahden HDTV-
asennuksissa. Siinä on myös USB-HID -yhteys, lisäämällä tieto-
koneen/kannettavan asennukseen saa langattoman ohjauksen 
VE829R:ään. Infrapuna (IR) -liitäntä mahdollistaa langattoman 
ohjauksen lähdelaitteesta, se tukee HD-AV -elektroniikkaa, 
kuten DVD-/Blu-ray-soittimet, DVR/kaapeliboksit, pelikonsolit 
ja tietokoneet.

*Signaalilaatu ja -etäisyys voi vaihdella ympäristön mukaan; 
kiinteät rakenteet, kuten teräs-, betoni- ja tiili- voivat johtaa 
kattavuuden lyhyempään etäisyyteen tai jopa signaalin täy-
delliseen menetykseen.

Huom: Lisälaitteiden HDMI-kytkimet, -jakajat, tai -muuttajat 
voivat heikentää äänisignaalin vahvuutta ja laatua.
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VE882 7903578
HDMI kuitulinkki 600 m IR RS232

VE882, optinen HDMI-kuitulinkki joka ratkaisee pituusrajoitteet 
HDMI-kaapeleissa käytettäessä optisia kuituja teräväpiirto- 
audio- ja videosignaalin lähettämiseen pitkillä matkoilla.

VE882 hyväksyy audio-video -streamin paikallisesta lähteestä 
ja sarjoittaa tiedot kulkemaan yli yhden 3,125 Gbps:n optisen 
linkin (jopa resoluutiolla 1080p@60Hz 24-bittiä).

VE882:ssä on mahdollisuus myös IR-kaukosäätimelle ja 
siirto RS-232:llä (jopa 115 kbps) molempiin suuntiin, liitän-
tämahdollisuus sarjalaitteille, kuten kosketusnäytöille ja 
viivakoodiskannereille.

VE892 7903579
HDMI kuitulinkki 20 Km IR RS233

VE892, optinen HDMI-kuitulinkki, joka ratkaisee pituusrajoit-
teet HDMI-kaapeleissa käytettäessä optisia kuituja terävä-
piirto- audio- ja videosignaalin lähettämisen pitkillä matkoilla.

VE892 hyväksyy audio-video -streamin paikallisesta lähteestä 
ja sarjoittaa tiedot kulkemaan yli yhden 3,125 Gbps:n optisen 
linkin (jopa resoluutiolla 1080p@60Hz 24-bittiä).

VE892:ssä on mahdollisuus myös IR-kaukosäätimelle ja 
siirto RS-232:llä (jopa 115 kbps) molempiin suuntiin, liitän-
tämahdollisuus sarjalaitteille, kuten kosketusnäytöille ja 
viivakoodiskannereille.

VM0404H 7903506
HDMI matriisi 4x4 HDMI  
(3D, Deep Color) ja HDCP

VM0404H, 4x4-HDMI -matriisi, joka tarjoaa kätevän tavan 
lähettää teräväpiirtovideota ja -ääntä mistä tahansa neljästä 
HDMI-lähteestä mihin tahansa neljään HDMI-näyttöön. 
VM0404H:n avulla voidaan kytkeä neljä HDMI-laitetta (esim. 
HD-videokamera tai satelliittivastaanotin, HD-DVD-soitin, 
hi-def Blu-ray-soitin, kotiteatteri-PC, stand-alone -streaming-
mediasoitin, tai pelikonsoli) neljään HDMI-monitoriin, näyttöön, 
projektoriin tai televisioon samanaikaisesti.

Kaukosäätimen ja kätevien etupaneelipainikkeiden avulla voi 
nopeasti ja helposti selata HDMI-lähdettä ja näyttöjä. Etupa-
neelin merkkivaloista näkee lähdelaitteen kullekin näytölle 
yhdellä silmäyksellä.

VM0404H (Front)

VM0404H (Rear)

Hardware / Software
Controller

HDMI Source DevicesHDMI Display Devices

HDMI IN RS-232HDMI IN HDMI IN HDMI INHDMI OUT HDMI OUT HDMI OUT HDMI OUT

34 2 1 D AC B

VM0808H 7903507
HDMI matriisi 8x8 HDMI  
(3D, Deep Color) ja HDCP

ATEN VanCryst ™ VM0808H 8x8 HDMI Matrix Switch on 
erityinen HDMI-ratkaisu, joka tarjoaa helpon ja edullisen tavan 
lähettää mistä tahansa kahdeksasta HDMI-videolähteestä 
kuvaa mille tahansa kahdeksalle HDMI-näytölle - ja katsella 
niitä vapaavalintaisessa järjestyksessä.

Mahdollistamalla kahdeksan HDMI-lähdelaitteen kytkemisen 
kahdeksaan HDMI-näyttöön samanaikaisesti ja ulostulon 
ohjaamisen missä tahansa järjestyksessä, matriisi VM0808H 
antaa äärimmäisen joustavuuden ja valvonnan kaikissa usean 
näytön HDMI-asennuksissa.

VM0808H (Rear)

VM0808H (Front)

Hardware/Software
Controller

Display Devices

Source Devices
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VM0808T 7903580
VGA matriisi/CAT5-linkki 8x8 RS232 
overIP

VM0808T, 8x8-Cat-5 -AV-Matrix Switch VanCryst ™ Media 
Matrix -ratkaisu on yhdistelmä VM0808T 8 x 8 Cat5 / AV-
Matrix Switch ja VE500 / VE300 / AV-Cat5 -linkistä. VM0808T 
on matriisi, joka käyttää VE500/VE300 -linkkiä reitittääkseen 
ja jakaakseen ääni-, video- ja RS-232 -signaalia, jopa 300:n 
metriin asti 1280x1024 videoresoluutiolla.

VM0808T voi vastaanottaa tietoja jopa 8+1:sta audio-/
videolähteestä ja välittää tietoa 8+1:lle audio-/videonäytölle. 
VM0808T tarjoaa useita käteviä tapoja käyttää ja hallita 
lähdelaitteita: paikallisesti, etupaneelin painikkeilla ja RS-232/
RS-485/RS-422-sarjaportilla sekä etänä internetin selainpoh-
jaisen web-sivun kautta.

Media Matrix on ihanteellinen AV-ratkaisu pitkäaikaiseen 
käyttöön, paikkoihin joissa monipuolisuus ja turvallisuus ovat 
keskeisiä vaatimuksia. VM0808T on suunniteltu ympäristöihin, 
joissa tarvitaan videosignaalia kuten kasinoissa, kuljetus- ja 
logistiikkakeskuksissa, liikenteen ohjauskeskuksissa, satamien 
turvallisuustiloissa, teollisuuden valvomoissa, jne.

VM0808T

Remote IP Control
RS-232/485/422 Control

Local Control

DVD Player

VE500T VE500R or VE500RQ Cat 5e Cable VGA Cable Audio Cable RS-232 Cable

Transmitter 1

Transmitter 

Transmitter 2

Transmitter 3

Transmitter 4

Transmitter 5

Transmitter 6

Transmitter 7

Transmitter 8

Receiver 1

Receiver

Receiver 2

Receiver 3

Receiver 4

Receiver 5

ESC

ENTER

MENU

AUDIO
8x8
MODEL NO. VM0808T

matrix

Receiver 6

Receiver 7

Receiver 8

VM1616T 7903581
VGA matriisi/CAT5-linkki 16x16 RS232 
overIP

VM1616T, 16x16-Cat-5 -AV-Matrix Switch VanCryst ™ Media 
Matrix -ratkaisu on yhdistelmä VM1616T 16 x 16 Cat-5 / AV-
Matrix Switch ja VE500 / VE300 / AV-Cat5 -linkistä. VM1616T 
on matriisi, joka käyttää VE500/VE300 -linkkiä reitittääkseen 
ja jakaakseen ääni-, video- ja RS-232 -signaalia, jopa 300:n 
metriin asti 1920x1200 videoresoluutiolla.

VM1616T voi vastaanottaa tietoja jopa 16:sta audio-/vide-
olähteestä ja välittää tietoa 16 + 1:lle audio-/videonäytölle. 
VM1616T tarjoaa useita käteviä tapoja käyttää ja hallita 
lähdelaitteita: paikallisesti, etupaneelin painikkeilla ja RS-232/
RS-485/RS-422 -sarjaportilla sekä etänä, internetin selainpoh-
jaisen web-sivun kautta.

Media Matrix on ihanteellinen AV-ratkaisu pitkäaikaiseen 
käyttöön, paikkoihin joissa monipuolisuus ja turvallisuus ovat 
keskeisiä vaatimuksia. VM1616T on suunniteltu ympäristöihin, 
joissa tarvitaan videosignaalia kuten kasinoissa, kuljetus- ja 
logistiikkakeskuksissa, liikenteen ohjauskeskuksissa, satamien 
turvallisuustiloissa, teollisuuden valvomoissa, jne.

VM1616T

Remote IP Control
RS-232/485/422 Control

Local Control

VE500T/VE300T VE500R or VE500RQ
VE300R or VE300RQ

Cat 5e Cable VGA Cable Audio Cable RS-232 Cable

Transmitter 1

Transmitter 

Transmitter 2

Transmitter 3

Transmitter 4

Transmitter 13

Transmitter 14

Transmitter 15

Transmitter 16

Receiver 1

Receiver

Receiver 2

Receiver 3

Receiver 4

Receiver 13

Receiver 14

Receiver 15

Receiver 16

…
…

…
…

VC080 7903585
HDMI-EDID -emulaattori

ATEN VC080, HDMI-EDID -emulaattori, joka on suunniteltu 
jäljittelemään ja tallentamaan videonäyttölaitteen tiedot 
tarjoten jatkuvaa ja luotettavaa HDMI-laitteen EDID-tietoa 
tehokkaaseen videon resoluution optimoimiseen.

ATEN HDMI-EDID -emulaattori on kätevä työkalu, joka takaa 
sujuvan katseluelämyksen mille tahansa videoinstallaatiolle. 
EDID-emulaattori tarjoaa kolme joustavaa tilaa valitsemiseen ja 
vaihtamiseen: oletustila, ohjelmointitila, ja oppimistila. Mukana 
on helppokäyttöinen EDID-Wizard, jonka avulla käyttäjät voivat 
nopeasti katsella, tallentaa ja hallita EDID asetuksia.

EDID-Wizard –ohjelma on ladattavissa ATEN –sivuilta.

HDMI Display Device
HDMI Source Device

VC080
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VS0108HA 7903508
HDMI jako 1>8 4K 

VS0108HA, HDMI-jakaja on täydellinen ratkaisu tilanteeseen 
jossa täytyy lähettää yhdestä lähteestä digitaalista terävä-
piirtovideota kahdeksaan HDMI-näyttöön samanaikaisesti. 
Se tukee kaikkia HDMI-yhteensopivia laitteita, kuten DVD-
soittimia, satelliitti-digisovittimia ja kaikkia HDMI-näyttöjä.

VS0108HA HDMI-jakaja on HDCP (High bandwidth Digital 
Content Protection) -yhteensopiva, joten se käy kotiteatte-
risovelluksissa, yritys-, koulutus- ja kaupallisessa käytössä, 
kaikkiin HDMI-näyttöihin.

VS182A 7903515
HDMI jako 1 > 2 4K

VS182A, HDMI-jakaja on täydellinen ratkaisu lähetettäessä 
yhdestä lähteestä digitaalista teräväpiirtovideota kahteen näyt-
töön samanaikaisesti. Se tukee kaikkia HDMI-yhteensopivia 
laitteita, kuten DVD-soittimia, satelliitti-digisovittimia ja kaikkia 
HDMI-näyttöjä.

VS182A HDMI-jakaja on HDCP (High-bandwidth Digital Content 
Protection) -yhteensopiva, joten se sopii käytettäväksi kaikkiin 
HDMI-näyttöihin: kotiteatterisovelluksiin, yritys-, koulutus- ja 
kaupalliseen käyttöön.

VS184A 7903516
HDMI jako 1 > 2 4K

VS184A, HDMI-jakaja on täydellinen ratkaisu lähetettäessä 
yhdestä lähteestä digitaalista teräväpiirtovideota neljään näyt-
töön samanaikaisesti. Se tukee kaikkia HDMI-yhteensopivia 
laitteita, kuten DVD-soittimia, satelliitti-digisovittimia ja kaikkia 
HDMI-näyttöjä.

VS184A HDMI-jakaja on HDCP (High-bandwidth Digital Content 
Protection) -yhteensopiva, joten se sopii käytettäväksi kaikkiin 
HDMI-näyttöihin: kotiteatterisovelluksiin, yritys-, koulutus- ja 
kaupalliseen käyttöön.

VS0201 7903545
VGA kytkin 2>1 audio/RS-232 

VS0201, VGA-kytkimen avulla voi liittää, ja pikanäppäimillä 
vaihtaa, kaksi audio-/videolähdettä täydellisellä äänellä yhteen 
näyttöön tai projektoriin.

VS0201:ssä on sisäänrakennettu kaksisuuntainen RS-232 
-sarjaportti, High-end -järjestelmäohjaus ja kehittynyt RS-232 
-ohjaus. High-end -järjestelmän RS-232 -komennoilla voidaan 
ohjata porttien kytkentä, automaattinen vaihto, etupaneelin 
painikelukitus, ja virran päällä olon tunnistus.

VS0201 sopii kokoushuoneisiin, mediakeskuksiin, luokkahuo-
neisiin tai muihin esittelytiloihin joissa vaaditaan useiden audio-/
videolähteiden käyttömahdollisuutta yhdellä näytöllä.
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VS0401 7903546
VGA kytkin 4>1 audio/RS-232 

VS0401, VGA-kytkimen avulla voi liittää, ja pikanäppäimillä 
vaihtaa, neljä audio-/videolähdettä täydellisellä äänellä yhteen 
näyttöön tai projektoriin.

VS0401:sä on sisäänrakennettu kaksisuuntainen RS-232 
-sarjaportti, High-end -järjestelmäohjaus ja kehittynyt RS-232 
-ohjaus. High-end -järjestelmän RS-232 -komennoilla voidaan 
ohjata porttien kytkentä, automaattinen vaihto, etupaneelin 
painikelukitus, ja virran päällä olon tunnistus.

VS0401 sopii kokoushuoneisiin, mediakeskuksiin, luokkahuo-
neisiin tai muihin esittelytiloihin joissa vaaditaan useiden audio-/
videolähteiden käyttömahdollisuutta yhdellä näytöllä.

VC480 7903588
HDMI<-3G/HD/SD-SDI -muunnin

VC480 3G/HD/SD-SDI HDMI-muunnin tarjoaa ammattimaisen 
tavan muuntaa teräväpiirtosignaaleja reaaliajassa. Täysin digi-
taalinen SDI- ja HDMI-signaalimuunnos varmistaa hyvälaatuisen 
äänen- ja videonsiirron. VC480 on luotettava tapa muuntaa 
signaaleja kaikissa lähetyssovelluksissa.

VC840 7903590
HDMI->3G/HD/SD-SDI -muunnin 

VC840 3G/HD/SD-SDI HDMI-muunnin tarjoaa ammattimaisen 
tavan muuntaa teräväpiirtosignaaleja reaaliajassa. Täysin 
digitaalinen SDI- ja HDMI-signaalimuunnos varmistaa hyvälaa-
tuisen äänen- ja videonsiirron. VC840 tarjoaa kaksi häviötöntä 
SDI-lähtöä kaksoisnäyttöasetuksiin. VC840 on luotettava tapa 
muuntaa signaaleja kaikissa lähetyssovelluksissa.
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