PREDSTAVITEV

ATEN - Enostavne rešitve za
kompleksne probleme
..Če želimo video signal speljati na daljše razdalje, ga nekoliko ojačati ter
prikazati na do osmih zaslonih naenkrat, je prava izbira ATEN VS-138..

Preklopniki ATEN družina VS

Naprave ATEN VS-201 bodo veseli predvsem tisti, ki želijo video signal speljati na
nekoliko daljše razdalje ali pa bi želeli preklapljati med dvema prikazoma. Naprava
podpira VGA, SVGA in MultiSync zaslone ter
je sposobna sama zaznati vhodni signal. Če
si lastimo več podobnih naprav, na primer
VS-104 ali VS-108, jih lahko priklopimo tudi

v verigo in tako pridobimo še več priklopnih
mest. Razdalja, do katere lahko VS-201
prenaša signal, znaša do 65 metrov. Če
pa želimo video signal nekoliko ojačati ter
prikazati na do osmih zaslonih naenkrat, pa
je prava izbira ATEN VS-138. Ta napravica
z ogromno pasovno širino 300 MHz (to
je približno 50-krat več kot potrebuje navaden TV signal) poskrbi za prenos velike
količine podatkov tako, da lahko na prikazovalnikih sliko prikazujemo v ločljivosti do
1.800*1.400 točk v 32-bitni barvni paleti in
z osveževanjem 80 Hz.

KVM preklopniki družina CS

KVM preklopnik CS-1742 je osnovni model,
na katerega lahko priključimo do dva računalniška sistema, ki ju uporavljamo preko enega
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uporabniškega vmesnika (miška, tipkovnica,
zaslon). Prav tako ima napravica že vgrajen
USB preklopnik, ki dovoli uporabo priključene USB naprave kateremkoli računalniku.
Naslednji model, imenovan The MasterView
CS1762 DVI KVM, v sebi združuje KVM stikalo z dvema vhodoma, obenem pa se zraven
nahaja tudi USB preklopnik z dvema vhodoma
ter DVI priključek. Kot KVM preklopnik nam
naprava omogoča preklapljanje med dvema
računalnikoma preko ene tipkovnice, miške
in zaslona. Kot USB preklopnik pa naprava
dovoli uporabo priključene USB naprave
kateremkoli računalniku. KVM preklopnik
in USB preklopnik delujeta ločeno, tako
da lahko KVM preklopnik upravlja s prvim
računalnikom medtem ko drugi računalnik
komunicira z USB preklopnikom - naprave
lahko priklapljamo in odklapljamo kar med
delovanjem.

računalniških sistemov preko PS/2 (miška in
tipkovnica) ter D-Sub (video signal) vmesnikov, lahko pa te preklopnike združujemo tudi
v gruče, in sicer do tri nivoje globoko.
Tako lahko nadzorujemo kar do 512
računalniških sistemov preko enega
vmesnika. Naprava ne potrebuje
nobene programske opreme,
saj je vse, kar je potrebno storiti, le priklopiti kable na prava
mesta. Podprta ločljivost je do
2.048*1.536 točk, CS-88A pa
lahko vgradimo tudi v 1U strežniške
omare. Kot zadnjega omenimo še model CS-221, ki pa za razliko od prejšnjih
naprav, ki omogočajo kontroliranje več
računalnikov preko enega vmesnika,
omogoča uporabo enega računalnika preko dveh uporabniških vmesnikov. Tako bosta
s pomočjo te naprave en računalnik lahko
uporabljali dve osebi hkrati, kar je idelana
rešitev za nezahtevna pisarniška okolja.
ATEN FH-300 je FireWire preklopnik, na
katerem bomo našli 3 priključke. Napravica
samodejno zazna, kako hitro je priključena
naprava sposobna komunicirati z njo (100,
200 ali 400 Mbps) in se ji avtomatsko
prilagodi.
( P.R. )

Za nadzor več računalniških sistemov bomo
posegli po KVM preklopniku CS-88A.
Naprava kot taka omogoča priklop do osmih

Celotno ponudbo produktov
podjetja ATEN dobimo pri podjetju
Techtrade iz Trzina.
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