
4-bay aluminium trayless hot-swappable mobile
rack backplane voor 3,5 inch SAS II/SATA III - 6
Gbps HDD
Product ID: HSB4SATSASBA

De HSB4SATSASBA verwijderbare 4-drive backplane maakt het plaatsen en verwijderen van schijven
gemakkelijk en snel, door drie 5,25 inch bays te veranderen in een hot-swappable interface voor max.
vier 3,5 inch SATA of SAS harde schijven (HDD).

Voor extra veelzijdigheid kan de hot-swappable bay worden verbonden met SATA I/II/III en SAS I/II
harde schijven, een ideale oplossing voor bedrijfssysteemtoepassingen.

Voor een snelle en veilige installatie en verwijdering van schijven is de backplane voorzien van
uitwerphendels en een toetsblokkeringsfunctie. Om storingen van harde schijven te voorkomen, is de bay
uitgerust met een ventilator en uitstekende warmteafvoer door de geventileerde robuuste
aluminiumbehuizing.

De HSB4SATSASBA wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische
ondersteuning van StarTech.com.
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Certificaties, rapporten
en compatibiliteit

Toepassingen

• Beeldvorming - voor nieuw gebouwde of geconfigureerde systemen
kunt u de hot-swappable bay in uw mastersysteem gebruiken om het
Windows-besturingssysteem snel naar meerdere lege harde schijven
te kopiëren

• Voeg een hot-swappable bay toe aan een server of
werkstationcomputer, voor een verwijderbare back-upoplossing

• IT-omgevingen waar u snel harde schijven moet plaatsen/vervangen
zonder dat er een externe HDD-behuizing noodzakelijk is

• Onsite databack-up als veilig alternatief voor cloud-opslag

Eigenschappen

• Stevige aluminium constructie
• Toetsblokkeringsfunctie
• Ingebouwde ventilator
• Bay met 4 schijven
• Wordt in drie 5,25 inch drive bays geïnstalleerd
• Trayless design voor gemakkelijker hot-swappen
• Compatibel met SATA gereviseerde I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)-

schijven
• Compatibel met SAS gereviseerde I/II (3,0/6,0 Gbps)-schijven
• LED voor voeding / activiteit voor elke schijf
• UL94 - V0 ontvlambaarheidsclassificatie
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Warranty 2 Years

Hardware Aantal interne 3,5 inch bays 4

Aantal stations 4

Interface SATA

SAS

Lagertype ventilator Hulslager

Schijfgrootte 3.5in

Schijfinstallatie Verwijderbaar

Schijftype SAS & SATA

Ventilator(en) Ja

Ventilatoren 1 - 70 mm

Vergrendeling Ja

Prestaties Max. schijfcapaciteit Momenteel getest tot 6 TB 7200 RPM harde schijven

Maximale overdrachtsnelheid 6 Gbit/s

Connector(en) Hostaansluitingen 2 - SATA voeding (15-polig) Contact

4 - SATA (7-polig, data) Contact

Schijfaansluitingen 4 - SFF-8482 (29-polig, data & voeding, interne SAS)
Contact

Software Besturingssystemen OS independent; No software or drivers required

Speciale opmerkingen
/ vereisten

Systeem- en kabelvereisten Ontvlambaarheidsclassificatie: UL94 - V0

Indicatoren LED-indicatoren 1 - Voeding-LED

1 - Activiteits-LED van schijf 1

1 - Activiteits-LED van schijf 2

1 - Activiteits-LED van schijf 3

1 - Activiteits-LED van schijf 4

Gebruiksomgeving Bedrijfstemperatuur 0°C to 55°C (23°F to 95°F)

Opslagtemperatuur -20°C to 60°C (-4°F to 122°F)

Vochtigheid 5% ~ 85% rel. luchtvochtigheid

Fysieke
eigenschappen

Breedte product 14.6 cm [5.7 in]

Gewicht product 1.3 kg [2.8 lb]

Hoogte product 12.6 cm [5 in]
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Lengte product 19.7 cm [7.8 in]

Verpakkingsinformatie Package Height 18 cm [7.1 in]

Package Length 16.4 cm [6.5 in]

Package Width 25.4 cm [10 in]

Verzendgewicht (verpakt) 1.6 kg [3.5 lb]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd 1 - Trayless 3,5 inch SATA/SAS mobile rack met 4 schijven

8 - Installatieschroeven

2 - Drive Bay-toetsen

4 - SATA-kabels

1 - Handleiding

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