
Dual-Bay 2,5" SATA SSD-/HDD-rack för 3,5"-fack - fackfri - RAID

Produkt ID: HSB225S3R

Med det här racket kan du installera två 2,5-tums SATA-hårddiskar eller SSD-enheter via en enda 
3.5-tumsplats. Med konfigurerbart RAID-stöd är detta SATA-rack den perfekta datalagringslösningen.

Konfigurera och ordna dina enheter för ökad diskkapacitet eller lägg till dataredundans, med inbyggd 
hårdvaru-RAID-funktionalitet. HDD-racket erbjuder användning oberoende av mjukvara och 
operativsystem. Med flera RAID-alternativ, som RAID 0, RAID 1, spanning eller JBOD, kan du bygga 
den datalagringslösning som passar dig bäst.

Detta fackfria och SATA-bakpanel med hot swap gör det enkelt att installera och ta bort dina enheter 
från ditt datorsystem när du vill utan att du behöver öppna höljet varje gång. Det underlättar även 
säkerhetskopiering för dataåterställning och arkivering.

Det flyttbara hårddiskfacket/bakplanet är av slitstark aluminium för lång livslängd. SATA-bakplanet 
har dessutom LED-indikatorer för ström, hårddiskaktivitet och körstatus för underlättad övervakning 
av dina hårddiskar och RAID-enheter.

HSB225S3R täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

     

 



Användning

• Perfekt för IT-personal som systemintegratörer och administratörer som har behov av en flexibel 
lagringshantering

• Bygg upp din stegvisa eller externa lagringsbackup genom att ansluta hot-swap-enheter till din 
server eller stationära dator

• Spara tid i arbetsintensiva miljöer där enheter ofta måste bytas

Funktioner

• SATA III (6Gbps) diskgränssnitt, kompatibel med SATA I, II och III

• Ökad diskkapacitet, prestanda eller dataredundans med flera RAID-lägen: RAID 0, RAID 1, spanning

• Stöder upp till två 2,5" SATA SSD/HDD:enheter

• Frontmatad design for installation i valfri 3,5" frontingång av standardmodell

• Fackfri design och hot-swap gör det enkelt att byta enheter i mobilracket

• Välbyggd och slitstark aluminiumkonstruktion

• LED-indikatorer för enkel övervakning av dina hårddiskar

• 50.000 införingshastighet

• En enda SATA-anslutning för data och ström

Hårdvara

Garantipolicy 2 Years

Nyckellås Nej

Fläkt(ar) Nej

Gränssnitt SATA

Antal enheter 2

Enhetsstorlek 2.5in

Enhetstyp SATA



Enhetsinstallation Löstagbar

Antal 2,5 tums fack 2

Stödda enhetshöjd(er) 5mm

7mm

9.5mm

Chipset-ID ASMedia - ASM1092R

Prestanda

TRIM Support Ja

S.M.A.R.T. Support Ja

Typ och hastighet SATA III (6 Gbps)

Port Multiplier Ja

RAID Ja

RAID-lägen som stöds RAID 0 (stripade enheter)

RAID 1 (speglade enheter)

BIG (Omfång eller sammanfogning)

JBOD - (Just a Bunch of Disks)

Hot swap-förmåga Ja

Inlänkningshastighet 50 000

Kontakt(er)

Enhetskontakter 1 - 22 pin SATA Data + Power (7 + 15 pin) Receptacle

Värdkontakter 1 - Molex (4-stifts, PWM)

1 - 7 pin SATA Data Receptacle

Särskilda 
anmärkningar/krav

Obs. TRIM and SMART have limited support while in a RAID 
configuration. A SATA controller with Port Multiplier 
support is required, in addition to the product configured 



in JBOD mode, to provide full TRIM and SMART support.

Indikatorer

LED-indikatorer 2 - Link/Aktivitet/Fel

Miljö

Drifttemperatur 0⁰C to 55⁰C (32°F to 131°F)

Förvaringstemperatur -20⁰C to 55⁰C (-4°F to 131°F)

Luftfuktighet 5 % ~ 65 %

Utseende

Färg Svart

Kabinettyp Aluminium och plast

Maximal enhetshöjd 0.4 in [9.5 mm]

Produktlängd 5.5 in [14.0 cm]

Produktbredd 4.0 in [10.1 cm]

Produkthöjd 1.0 in [2.5 cm]

Produktvikt 7.8 oz [220.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal 1

Package Length 7.8 in [19.8 cm]

Package Width 5.9 in [15.0 cm]

Package Height 1.8 in [4.5 cm]

Fraktvikt (förpackning) 12.2 oz [345.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - Flyttbara ställ

1 - SATA-datakabel

1 - SATA till LP4-adapter

1 - Paket med installationsskruvar



1 - snabbstartsguide

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


