
5,25 inch Hot-Swappable Mobile Rack voor 3,5 inch SATA-schijf met LCD & Ventilator

Productcode: HSB110SATBK

Met het de HSB110SATBK 5,25 inch Trayless Hot Swap Mobile Rack voor SATA harde schijven (met 
ingebouwd LCD-scherm) kunnen gebruikers snel 3,5 inch SATA harde schijven (HDD) vanuit een 
standaard 5,25 inch bay omwisselen.

Het mobile rack heeft een geïntegreerd LCD-scherm met achtergrondverlichting, dat de bedrijfsstatus 
van de harde schijf weergeeft en de schijftemperatuur, het toerental van de koelventilator en de 
continue gebruikstijd van de HDD bewaakt. Voor het mobile rack kunnen ook waarschuwingsdrempels 
worden ingesteld, waarbij akoestische signalen worden gegeven als de HDD te heet wordt of de 
koelventilator defect raakt.

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.

Om harde schijven uit het mobile rack te verwijderen/vervangen, hoeft u alleen de klep in het 
frontpaneel te openen, de schijf eruit te trekken, een nieuwe HDD in de opening te steken en de klep 
weer te sluiten. Dankzij het trayless design kunnen harde schijven snel en probleemloos worden 
omgewisseld, omdat er geen behuizingen of trays/caddy's meer zijn.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

   



 

Toepassingen

• Voeg extra hot-swappable bays toe aan een server of workstation

• Het snel kunnen vervangen van afzonderlijke schijven uit een opslagarray zonder systeemuitval

• Voor gebruik in systemen waarvoor bewaking voor harde schijven nodig is door middel van op 
zichzelf staande hardware

• Voor gebruik in omgevingen met potentieel hoge / onvoorspelbare temperaturen

Eigenschappen

• Geïntegreerd, verlicht LCD-display geeft de status van harde schijf en ventilator weer (temperatuur, 
ventilatorsnelheid, bedrijfstijd, enz.)

• Akoustische alarmsignalen voor de temperatuur en ventilatorstoring

• Ontwerp zonder lade: harde schijven worden niet gemonteerd in een aparte lade / behuizing

• Ontvlambaarheid met classificatie UL 94 V-0

• 40mm koelventilator

• Afsluitbare bay

• Ingebouwde trillings-/schokdempers

• LED-indicatoren voor voeding en activiteit

• Standaard 5,25 inch vormfactor en volledig gesloten ontwerp

• Ondersteunt 3,5 inch SATA harde schijven

• Compatibel met SATA gereviseerde I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)-schijven

• Hot-swappable en plug-and-play-compatibel

Hardware

Garantiebeleid 2 Years

Vergrendeling Ja



Ventilatoren 1 - 40 mm

Certificaties UL94 V-0 Rated Plastic

Aantal stations 1

Schijfgrootte 3.5in

Schijftype SATA

Prestaties

Schokbescherming Ja

Hot-swappable Ja

Aantal plaatsingen 15,000 Cycles

Temperatuuralarm Ja

Connector(en)

Schijfaansluitingen 1 - SATA data & voeding combinatie (7+15-polig)

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

1 - SATA data & voeding combinatie (7+15-polig)

Software

Besturingssystemen OS independent; No software or drivers required

Speciale 
opmerkingen / 
vereisten

Systeem- en 
kabelvereisten

Available 5.25 inch front bay

Indicatoren

LED-indicatoren 1 - Power (blauw)

1 - Activiteit (blauw)

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur 5°C to 80°C (41°F to 176°F)

Opslagtemperatuur -40°C to 70°C (-40°F to 158°F)



Vochtigheid 8% - 90% rel. luchtvochtigheid

Fysieke 
eigenschappen

Kleur Zwart

Type behuizing Staal en kunststof

Lengte product 7.1 in [18 cm]

Breedte product 5.9 in [15 cm]

Hoogte product 1.6 in [4 cm]

Gewicht product 24.3 oz [689 g]

Verpakkingsinform
atie

Verpakkingsaantal 1

Package Length 8.5 in [21.5 cm]

Package Width 6.7 in [17 cm]

Package Height 2.2 in [55 mm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

28.7 oz [812 g]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - Mobile Rack

1 - SATA-datakabel

1 - Set sleutels

1 - Pakje met montageschroeven

1 - Handleiding

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


