
Industriell USB 3.0-hub med 10 portar med ESD- och 350W verspnningsskydd
Product ID: ST1030USBM

Denna TAA-kompatibla,industriella USB 3.0-hubbmed 10 portar ger dig skalbarheten du behver i tuffa industrimiljer,
produkt-och reparationsverkstder, konferensrum eller arbetsstationer p kontoret.Med sinkraftiga metallinneslutning av
industrikvalitetr den designad att uppfylla avancerade krav p att ansluta mnga enheter i fabriks- och kontorsmiljer.

Dennaindustriella USB-hubbger tillfrlitlig prestanda med ett kraftfullt metallhlje.Uttagsplintenp 7-24V likstrmger dig
flexibilitet med strmsttning av hubben, baserat p dina egna strmfrutsttningar.

Dentliga hubbenr perfekt fr fabriksmiljer eftersom den stder ettbrettintervall fr driftstemperaturer (0C till 70C) och ger 
verspnnings- och ESD-skydd till varje USB-port, vilket kan frhindra skador p dina anslutna enheter.

Denna robusta USB 3.0-hubb r designad fr mnga anslutningar och har tio anslutningsportarfr att ansluta fler 
USB-enheter och kringutrustning.

Hubben stder dessutom USB battery charging specification 1.2 och ger upp till 2,4A till alla portar upp till maximalt 50 
W totalt, s att du kan ladda dina mobila enheter snabbare n vad traditionella USB-portar tillter.

Med mngsidiga installationsalternativ kan du installera hubben dr det passar bst fr din omgivning.Med inbyggda 
monteringsfsten och medfljande DIN-monteringsskenor kan du tryggt montera USB 3.0-hubben p de flesta underlag 
som en vgg, under ett skrivbord eller rack.

StarTech.com erbjuder en extern strmadapter, [%product id="ITB20D3250" text="ITB20D3250"%], sljs separat. 
Denna universella strmadapter kan anvndas som en alternativ, reserv- eller ersttande strmfrsrjning fr StarTech.com:s 
serie med industriella USB-hubbar.

Dentliga USB 3.0-hubbenstder full bandbredd p 5Gbps och r dessutom baktkompatibel med tidigare USB-enheter. 
Du kan ansluta dina ldre USB 3.0- och 1.x-tillgg tillsammans med dina nyare USB 3.0-enheter utan ngra strningar.

ST1030USBM tcks av StarTech.coms 2-rsgaranti och gratis livstidsgaranti p teknisk support.

Certifications, Reports and Compatibility



       

Applications

• Du kan ansluta dina ldre tillgg tillsammans med dina nyare USB 3.0-enheter utan ngra strningar. Perfekt fr 
monteringsband dr strmsttning endast r tillgngligt via uttagsplint
• Utmrkt fr industri- och tillverkningsmiljer dr anslutning med uttagsplintar r att fredra
• Anslut olika USB-enheter som till exempel industriella skrivare eller kameror och snabbladda din smarttelefon och 
surfplatta
• Monteras p vggen nra eller under en bnkyta i ett labb, en verkstads- eller kontorsmilj och ansluts till flera USB-tillgg
• Anvnd den i ett konferens- eller mtesrum fr att ansluta flera USB-tillgg eller till att ladda flera mobilenheter

Features

• verspnningsskydd p 350W p nedstrms och uppstrms USB-portar
• Montera din industriella USB 3.0-hubb dr det behvs med inbyggda monteringsfsten eller de medfljande 
DIN-skenorna
• Erbjuder ett flexibel och brett utbud av strmsttning med en 7-24V likstrms uttagsplint
• USB Battery Charging Specification 1.2 upp till 2,4 A p alla portar upp till maximalt 50 W totalt
• Skyddar dina anslutna enheter med ESD-skydd, 15kV via luft och 8kV via kontakt

Hrdvara Warranty

USB-C-enhetsport(ar)

USB-C-vrdanslutning

Snabbladdningsport(ar)

Portar

Grnssnitt

Busstyp

Industristandarder

Industristandarder

Chipset-ID

2 Years

No

No

Yes

10

USB 3.0

USB 3.0

USB Battery Charging Specification Rev. 1.2

USB 3.0 - baktkompatibel med USB 2.0/1.1

Genesys Logic - GL3522

Prestanda Maximal 
dataverfringshastighet

Typ och hastighet

ESD Protection

ESD Protection

verspnningsskydd

5Gbps

USB 3.0 - 5 Gbit/s

+/-15kV (Air)

+/-8kV (Contact)

350 W p DFP och UFP

119388 timmar



Medeltid mellan fel 
(MTBF)

Kontakt(er) Kontakttyp(er)

Kontakttyp(er)

Kontakttyp(er)

USB Type-A (9 pin) USB 3.0 (5 Gbps)

USB Type-B (9 pin) USB 3.0

Terminal Block (2 Wire)

Mjukvara OS-kompatibilitet OS-oberoende; ingen mjukvara eller drivrutin behvs

Srskilda 
anmrkningar/kr
av

System- och kabelkrav

Obs.

Obs.

Vrddator med en ledig USB 3.0-port

Prestandan kan bli begrnsad vid anslutning till en USB 2.0-vrdport.

Denna produkt r endast avsedd att anvndas med uttagsplint - Standard 
AC-adapter ej tillgnglig

Indikatorer LED-indikatorer Strm (Grn)

Strm Power Source

Inspnning

Terminal Block

7 ~ 24 DC

Milj Drifttemperatur

Frvaringstemperatur

Luftfuktighet

0C to 70C (32F to 158F)

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

5%~95% RH (icke-kondenserande)

Utseende Frg

Formfaktor

Kabinettyp

Kabellngd

Produktlngd

Produktbredd

Produkthjd

Produktvikt

Black

Industrial

Steel

6.7 ft [2.0 m]

7.8 in [2.0 cm]

2.2 in [56 mm]

1.2 in [31 mm]

12.6 oz [357 g]

Frpackning Package Length

Package Width

Package Height

Fraktvikt (frpackning)

9.7 in [2.5 cm]

6.7 in [1.7 cm]

2.2 in [57 mm]

20.7 oz [587 g]



Vad det r i ldan Ingr i paketet

Ingr i paketet

Ingr i paketet

Ingr i paketet

Ingr i paketet

Industriell USB 3.0-hubb med 10 portar

USB 3.0 vrdkabel

Monteringsset fr DIN-skena

Kopplingsplint (2 sladdar)

Instruktionsbok

*Product appearance and specifications are subject to change without notice.


