
 

 

 

 

 

 

Cartão 2 Portas PCI Express USB 3.1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manual do Utilizador 
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Funcionalidades 

 Revisão 2.0 da Especificação Base do PCI Express duas vias (x2)  

 Compatível com a Especificação Barramento em Série Universal 3.1 Gen2 

 Compatível com a Revisão 1.1 das especificações xHCI (Interface do Controlador 

Anfitrião eXtensível). 

 Compatível com a Revisão 1.2 da Especificação da interface de gestão de 

Alimentação do Barramento PCI 

 Compatível com Revisão 1.1 do protocolo SCSI Anexado a USB 

 Suporta funcionamento simultâneo de dispositivos USB 3.1, 3.0, USB 2.0 e USB 1.1  

 Suporta velocidade de transferência de dados de 10G/5G/480/12/1,5 Mbps. 

 Expande no sistema portas tipo C USB3.1 dupla externa Super-Velocidade plus 

 Cada porta fornece um máximo de saída de alimentação +5VDC/900mA para o 

dispositivo USB  

 Proteção integrada de sobre corrente em cada porta USB  

 Suporta a função de ativação do dispositivo remoto a partir do teclado USB ou do 

rato  

 Conetor de alimentação SATA 15 pinos integrado para receção de fornecimento de 

alimentação extra a partir do sistema  

 Função de comutação a quente permite-lhe ligar e desligar dispositivos sem ter que 

desligar o sistema. 

 Suporta Servidor Windows® 2003/Vista/7/8/8.1/10 /servidor2012 R2 x64 (32/64 bit)  

 Circuito integrado da placa-mãe: ASM1142 

 

Requerimentos do sistema 

 Servidor Windows® 2003/Vista/7/8/8.1/servidor 2012 R2 x64 (32/64 bit) 

 Um PCI Express disponível x4 ou x16 entradas (PCI Express 2.0 recomendado) 

*PCI-Express x1 entrada NÃO suportado 

 

Conteúdo da Embalagem 

1 x Cartão PCI Express USB 3.1 2-Portas 

1 x CD Controlador 

1 x Manual do Utilizador 



 

Descrição do Hardware 

 

 
 

Instalação do Equipamento 

1. Desligar a alimentação do seu computador. 

2. Remover o cabo de alimentação e remover a tampa do seu computador. 

3. Remover o suporte da entrada de uma das entradas PCIe X16 disponíveis. 

4. Para instalar o cartão, alinhar cuidadosamente o conetor de barramento do cartão 

com a entrada PCIe selecionada na placa-mãe. Pressionar a placa para baixo com 

firmeza. 

* O Cartão PCI Express USB3.1 deve estar ligado a um cabo de alimentação SATA 

numa tomada de alimentação SATA 

5. Voltar a colocar os parafusos de fixação do suporte da entrada para fixar o cartão. 

6. Voltar a colocar a tampa do computador e a ligar o cabo de alimentação. 

 

Instalação do controlador 

Para Windows® Vista/Win7/Win8/Win8.1/Win10 

1. Introduzir o controlador CD com o Cartão PCI Express USB 3.1 2 Portas no seu 

controlador CD-ROM. 

2. Abrir o controlador CD-ROM 

3. Executar o ficheiro “Setup.exe” 

4. Seguir as instruções no ecrã para finalizar a instalação. 

 

2Portas 

externas 

*USB3.1  

(Tipo C) 

Tomada de alimentação 

SATA 



 

Para verificar a instalação do controlador 

Clicar no separador "Device Manager" em Propriedades do Sistema, o qual acede a 

partir do Painel de Controlo do Windows. Deverá visualizar um “ASMedia XHCI 1.1 

Controller” no item “Universal Serial Bus controllers”. 


