
5,25" professionell SATA-hårddisk flyttbar ställåda i svart aluminium

Produkt ID: DRW115SATBK

Denna löstagbara SATA-hårddisklåda/flyttbart ställ i hög kvalitet är en lösning på professionell nivå för 
SATA hot-swap vilket gör det möjligt att snabbt byta seriella ATA-hårddiskar in och ut ur en dator utan 
att behöva öppna chassit.

Installera bara det (medföljande) enhetsfacket i ett 5,25" enhetsfack i värddatorn och montera sedan 
en 3,5" SATA HDD i (den löstagbara) hårddiskkassetten. Att ansluta SATA-hårddisken till datorn är 
lika enkelt som att sätta in en hårddiskkassett i ett enhetsfack som kan låsas för att förhindra otillåten 
borttagning av den installerade SATA-enheten.

Denna HDD-bakpanel stöder SATA III för överföringshastigheter på upp till 6 Gbps vid användning 
med kompatibel kontroller för att maximera prestandan och utnyttja hela hastigheten från dina SATA 
III-hårddiskar.

Enhetslådan är en praktisk och tidsbesparande hot-swap-lösning som innehåller en Swap-hanterare, 
ett verktygsprogram som låter användare byta enheter i värddatorn utan att stänga av datorn.

En passande lösning för enheter med stor kapacitet som låter dig utbyta stora mängder data på bara 
några sekunder. Det flyttbara stället/bakpanelen stöder SATA HDD-hastigheter på upp till 6,0 Gbps 
och är fullt kompatibel med RAID-installationer för att garantera maximal prestanda och mångsidighet 
vid utökad förvaring.

Hårddiskkassetten har två fläktar med kullager i frampanelen som hjälper till att hålla den förslutna 
enheten sval vilket i sin tur optimerar driften samtidigt som det bevarar enhetens livslängd. För att 
undvika att hårddisken/hårddiskarna skadas när de flyttas in och ut ur datorn, har hårddiskkassetten 
stötdämpare och gummidämpning som hjälper till att begränsa vibrationer/stötar på hårddisken.

Enhetslådan/flyttbara stället är en pålitlig och hållbar lagringslösning som är tillverkad i tåligt 
aluminium och har en införingshastighet på 7K och täcks av StarTech.coms 2 årsgaranti.



Certifikat, rapporter och kompatibilitet

    

 

Användning

• Lägg till fler hot-swap fack till en server eller stationär dator

• Ersätt eller uppgradera ett gammalt bakplan för IDE med ett bakplan för SATA

• Systembyggare som behöver kopiera enheter samtidigt och snabbt

• Miljöer där enheter behöver bytas ut/tas ut regelbundet utan externt skydd för enheterna som 
behövs efter borttagning

• Du kan ersätta/flytta på enskilda enheter från lagringsmatriser med minimalt eller inget driftstopp

Funktioner

• Passar en enda SATA-enhet i ett 5,25 tums fack som finns tillgänglig framifrån

• Kraftig aluminiumkonstruktion för enhetskassetten och enhetsfacket

• Låsbar hårddiskkassett

• Stötdämpare i gummi

• 7 000+ inlänkningshastighet

• Dubbla frammonterade fläktar med kullager

• LED för ström- och fläktstatus

• Stöd för SATA revision I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)

• Stöder 3,5 tums formfaktor SATA-hårddiskar

• Inkluderar en programkopia för hot-swapping av enhet



Hårdvara

Garantipolicy 2 Years

Nyckellås Ja

Flaktar 2 - 40 mm

Enhetsstorlek 3.5in

Enhetstyp SATA

Fläktlagerstyp Kullager

Prestanda

Stötskydd Ja

Kontakt(er)

Enhetskontakter 1 - SATA (7-stifts, data)

1 - SATA-ström (15-stifts)

Värdkontakter 1 - LP4 (4-stift, Molex-type Large Drive Power)

1 - SATA (7-stifts, data)

1 - SATA-ström (15-stifts)

Mjukvara

OS-kompatibilitet OS independent; No software or drivers required

Särskilda 
anmärkningar/krav

System- och kabelkrav PC eller Mac med ett 5,25 tums enhetsfack

Obs. Enheten är modellspecifik och ska inte användas med 
andra enhetslådemodeller såvida inte annat anges

Indikatorer

LED-indikatorer 1 - Ström (Grön)

1 - Fläktfel (Röd)

Miljö

Drifttemperatur -5°C to 50°C (23°F to 122°F)



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

Luftfuktighet 10% ~ 80% RH

Utseende

Färg Svart

Kabinettyp Aluminium

Produktlängd 8.7 in [22.0 cm]

Produktbredd 5.8 in [14.8 cm]

Produkthöjd 1.6 in [4.1 cm]

Produktvikt 33.7 oz [956.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal 1

Package Length 9.8 in [24.9 cm]

Package Width 6.3 in [16.0 cm]

Package Height 1.9 in [47.0 mm]

Fraktvikt (förpackning) 2.3 lb [1.1 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - 5,25 tums flyttbart rackfack

1 - Flyttbart hårddiskkassettrack

2 - Nyckel

1 - Skruvsats

1 - Programskiva

1 - Instruktionsbok

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.


