
3-Bay 3,5 inch Hot-Swappable SATA Mobile Rack Backplane

Productcode: HSB320SATBK

Met dit 3-bay SATA mobile rack kunt u in slechts enkele seconden 3,5 inch SATA harde schijven 
omwisselen.

Het mobile rack is een tijdbesparende opslagoplossing en heeft drie trayless SATA hard drive bays, 
waardoor u seriële ATA harde schijven kunt hot-swappen, maar zonder de schijven op trays te moeten 
aansluiten voor gebruik of te moeten loskoppelen voor vervanging.

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.

Het mobile SATA hot swap rack ondersteunt max. drie harde schijven en neemt slechts twee 5,25 inch 
drive bays in een hostcomputer in beslag, waardoor de ruimte in de computer optimaal wordt benut. 
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.

Gebruikt u terabyte harde schijven? Stel uw harde schijf en waardevolle data niet onnodig bloot aan 
warmte!

De HSB320SATBK heeft twee ingebouwde 40 mm ventilatoren, die de warmte die bij normaal 
schijfgebruik ontstaat continu afvoeren. Dit is vooral belangrijk bij opslagschijven met een groter 
volume en sneller “draaiende" schijven (d.w.z. 7200 tpm), omdat het schijfgebruik daardoor wordt 
geoptimaliseerd en zo de integriteit van de opgeslagen data kan worden behouden.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



    

 

Toepassingen

• High-end workstations

• Imaging - voor systeembouwers of bij het configureren van nieuwe systemen - gebruik het mobile 
rack in het hoofdsysteem om snel een Windows besturingssysteem te kopiëren naar meerdere lege 
harde schijven

• IT-omgevingen waar men snel verwisselbare harde schijven moet kunnen plaatsen / vervangen - 
geen bescherming nodig van de harde schijf vanwege mobiliteit

• Serial ATA servers en opslagsystemen

• Serial ATA opslagarrays

• Netwerkopslag (NAS)

• Bedrijven die IDE/parallelle ATA harde schijven vervangen door SATA harde schijven

Eigenschappen

• Sluit drie SATA-schijven aan in de ruimte van twee 5,25 inch bays

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

• Interne rubber schokdempers

• Stevige aluminium constructie

• Bestand tegen meer dan 10.000 plaatsingen / verwijderingen

• LED voor voeding / activiteit voor elke schijf

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

• Ondersteunt 3,5 inch SATA harde schijven

• Plug-and-play en hot-swappable



Hardware

Garantiebeleid 2 Years

Ventilatoren 2 - 40 mm

Aantal stations 3

Schijfgrootte 3.5in

Schijftype SATA

Prestaties

Geluidsniveau 24 dBA

Hot-swappable Ja

Aantal plaatsingen 10, 000+ Cycles

Connector(en)

Schijfaansluitingen 3 - SATA (7-polig, data)

3 - SATA voeding (15-polig)

Hostaansluitingen 3 - SATA (7-polig, data)

3 - SATA voeding (15-polig)

Software

Besturingssystemen OS independent; No software or drivers required

Indicatoren

LED-indicatoren 3 - Schijf power

3 - Schijfactiviteit

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur 0°C to 50°C (32°F to 122°F)

Opslagtemperatuur 0°C to 50°C (32°F to 122°F)

Vochtigheid Gebruik - 5% - 85% rel. luchtvochtigheid, 
niet-condenserend

Opslag - 5% - 95%



Fysieke 
eigenschappen

Kleur Zwart

Type behuizing Aluminium en kunststof

Lengte product 7.6 in [19.4 cm]

Breedte product 5.7 in [14.6 cm]

Hoogte product 3.3 in [8.5 cm]

Gewicht product 2.4 lb [1.1 kg]

Verpakkingsinform
atie

Package Length 10.6 in [26.8 cm]

Package Width 5.6 in [14.3 cm]

Package Height 8.6 in [21.8 cm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

3.6 lb [1.6 kg]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - 5,25 inch SATA hot-swappable bay zonder lade

3 - Kabel van SATA naar LP4 Molex + LED

3 - SATA-kabel

1 - Set schroeven

1 - Handleiding

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


