
Zwarte Aluminum 5,25 inch Professionele SATA
Harde Schijf Mobile Rack Lade
Product ID: DRW115SATBK

Deze hoogwaardige, verwijderbare SATA Hard Drive Drawer/Mobile Rack is een professionele SATA hot-
swap-oplossing, waarmee u snel seriële ATA harde schijven in een computer kunt plaatsen en eruit kunt
verwijderen zonder de computerbehuizing te hoeven openen.

U hoeft alleen de (meegeleverde) drive bay in een 5,25 inch drive bay op de hostcomputer te installeren,
en dan een 3,5 inch SATA HDD in de (verwijderbare) caddy te monteren. Voor het aansluiten van de SATA
harde schijf op de computer hoeft u alleen de caddy in de drive bay te steken, die kan worden
vergrendeld om ongeoorloofde verwijdering van de geïnstalleerde SATA-schijf te voorkomen.

Om de prestatie te maximaliseren en de volle snelheid van uw SATA III harde schijven te benutten,
ondersteunt deze HDD backplane SATA III voor transmissiesnelheden tot 6 Gbps in combinatie met een
compatibele controller.

Bij deze handige, tijdbesparende hot-swap-oplossing wordt de software Swap Manager geleverd,
waarmee gebruikers schijven in en uit de hostcomputer kunnen plaatsen en verwijderen zonder de
computer te hoeven uitschakelen.
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Een geschikte oplossing voor schijven met een hoog volume, waarmee u grote datahoeveelheden in
slechts enkele seconden kunt overzetten. Het mobile rack/backplane ondersteunt SATA HDD-snelheden
tot 6,0 Gbps en is volledig compatibel met RAID-installaties voor maximale prestaties en veelzijdigheid
voor verbeterde opslagtoepassingen.

In het frontpaneel van de drive caddy zijn 2 ventilatoren met kogellagers gemonteerd, die de omsloten
schijf koelen, waardoor de schijf optimaal werkt en lang kan worden gebruikt. Om schade van de harde
schijf(/schijven) te voorkomen tijdens het plaatsen en verwijderen, is de drive caddy voorzien van
schokdempers en rubberen kussens die trillingen/schokken van de schijf helpen verminderen.

De drive drawer/mobile rack is een betrouwbare, duurzame opslagoplossing, heeft een zeer robuuste
aluminium constructie en een 7K insertion rating en wordt gedekt door een 2-jarige garantie van
StarTech.com.
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Certificaties, rapporten
en compatibiliteit

Toepassingen

• Voeg extra hot-swappable bays toe aan een server of workstation
• Vervang of upgrade een oudere IDE-backplane met een SATA-

backplane
• Systeembouwers die snel images moeten maken voor veel schijven

tegelijk
• Omgevingen waar schijven regelmatig moeten worden vervangen /

verwijderd, zonder dat er na verwijdering externe bescherming voor
de schijven nodig is

• Het kunnen vervangen / verwijderen van afzonderlijke schijven uit
een opslagarray met weinig of geen systeemuitval

Eigenschappen

• Plaats een enkele 3,5 inch SATA-schijf in een aan de voorkant
toegankelijke 5,25 inch bay

• Robuuste aluminium constructie voor de caddy en bay
• Met sleutel vergrendelbare caddy
• Rubber schokdempers
• Bestand tegen meer dan 7000 plaatsingen / verwijderingen
• Twee ventilatoren op kogellagers aan voorzijde
• LED-indicator stroom- en ventilatorstatus
• Compatibel met SATA gereviseerde I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)-

schijven
• Ondersteunt 3,5 inch SATA harde schijven
• Inclusief software voor hot-swapping
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Warranty 2 Years

Hardware Lagertype ventilator Kogellager

Schijfgrootte 3.5in

Schijftype SATA

Ventilatoren 2 - 40 mm

Vergrendeling Ja

Prestaties Schokbescherming Ja

Connector(en) Hostaansluitingen 1 - LP4 (4-polig; Molex-type Large Drive Power) Mannelijk

1 - SATA (7-polig, data) Stekker

1 - SATA voeding (15-polig) Stekker

Schijfaansluitingen 1 - SATA (7-polig, data) Contact

1 - SATA voeding (15-polig) Contact

Software Besturingssystemen OS independent; No software or drivers required

Speciale opmerkingen
/ vereisten

Notitie De eenheid is modelafhankelijk en is tenzij anders vermeld
niet bedoeld voor gebruik met verschillende modellen
schijflade

Systeem- en kabelvereisten PC of Mac met een 5,25 inch bay

Indicatoren LED-indicatoren 1 - Power (groen)

1 - Ventilatorstoring (rood)

Gebruiksomgeving Bedrijfstemperatuur -5°C to 50°C (23°F to 122°F)

Opslagtemperatuur -20°C to 65°C (-4°F to 149°F)

Vochtigheid 10% ~ 80% RH

Fysieke
eigenschappen

Breedte product 14.8 cm [5.8 in]

Gewicht product 956 g [33.7 oz]

Hoogte product 4.1 cm [1.6 in]

Kleur Zwart

Lengte product 22 cm [8.7 in]

Type behuizing Aluminium

Verpakkingsinformatie Package Height 47 mm [1.9 in]

Package Length 24.9 cm [9.8 in]

Package Width 16 cm [6.3 in]

Verzendgewicht (verpakt) 1.1 kg [2.3 lb]
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Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd 1 - 5,25 inch bay mobile rack

1 - Mobile rack caddy

2 - Sleutel

1 - Set schroeven

1 - Software-CD

1 - Handleiding

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

www.startech.com/nl
0800 0230 168


