
4 bay 3.5" SATA / SAS backplane voor 3 5.25" bays - Trayless

Productcode: HSB43SATSASB

Deze 4-bay 3,5 inch SATA/SAS backplane, geïnstalleerd in drie standaard 5,25 inch front drive bays, 
hot-swap bays, vereenvoudigen het swappen van 3,5 inch SATA of SAS schijven in en uit uw server of 
desktopcomputer. Het trayless design bespaart u installatietijd en maakt het mogelijk om schijven, 
indien nodig, erin te steken of te verwijderen. Dankzij zijn duurzame kunststof en aluminium 
constructie is deze bay een voordelige oplossing voor schijfonderhoud en de uitwisseling van data 
tussen meerdere systemen.

Deze 4-bay backplane is ideaal voor IT-professionals, zoals systeembeheerders of 
computergebruikers, voor het snel swappen van schijven. Met ondersteuning van zowel SATA als SAS 
3,5 inch schijven, bespaart het bay waardevolle tijd overal waar opslagschijven regelmatig moeten 
worden vervangen of verwijderd, zoals in serverruimtes en datacenters.

De hot-swap backplane is een voordelige oplossing voor de grootschalige implementatie van 
systeembuilds of upgrades, voor organisaties die hun IT-budget willen maximaliseren.

De beschermende backplane is gemaakt van kunststof en aluminium ter bescherming van uw 
schijven. Twee geïntegreerde ventilatoren en ventilatie zorgen voor optimale warmteafvoer en 
beschermen zo uw schijven.

Om de snelheid en prestatie van uw schijven te maximaliseren, ondersteunt het mobiele rack SAS I en 
II en SATA I, II en III voor dataoverdrachtsnelheden tot 6 Gbps in combinatie met een compatibele 
controller.

De HSB43SATSASB wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische 
ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



     

 

Toepassingen

• Biedt een voordelige oplossing voor het bouwen of upgraden van computersystemen voor 
organisaties zoals overheidsinstanties, kleine tot middelgrote bedrijven, opleidingsinstellingen, 
medische instellingen en militaire organisaties

• Zorg voor eenvoudig hotswappen van schijven overal waar schijven regelmatig moeten worden 
vervangen of verwijderd, zoals in serverruimtes en datacenters.

• Ideaal voor industriële of bedrijfstoepassingen van opslag zoals back-up, herstel en archivering van 
data

Eigenschappen

• Hotswap schijven tussen systemen, met tot vier 3,5 inch SATA of SAS schijven in drie 5,25 inch 
front bays

• Duurzaam kunststof en aluminium constructie

• Trayless design voor gebruiksgemak

• Ondersteunt SAS I/II and SATA I/II/III

• Geschikt voor 50.000 in- en uitneemcycli

• Twee ventilatoren en optimale warmteafvoer ventilatie

Hardware

Garantiebeleid 2 Years

Vergrendeling Ja

Ventilator(en) Ja

Ventilatoren 2 - 40 mm

Interface SATA



SAS

Aantal stations 4

Schijfgrootte 3.5in

Schijftype SAS & SATA

Schijfinstallatie Vast

Aantal interne 3,5 inch 
bays

4

Lagertype ventilator Dubbel kogellager

Prestaties

Luchtverplaatsing 4.48 CFM

Geluidsniveau 21.13 dBA

Maximale 
overdrachtsnelheid

6 Gbit/s

Type en snelheid SATA/SAS 6 Gbps

Max. schijfcapaciteit Momenteel getest met harde schijven tot 10 TB 7200 
RPM

Hot-swappable Ja

Aantal plaatsingen 50.000 cycli

Connector(en)

Schijfaansluitingen 4 - 29 pin SAS SFF-8482 Female

Hostaansluitingen 4 - SATA data & voeding combinatie (7+15-polig)

Andere aansluiting(en) 4 - 4 Pin Fan/LED

Software

Besturingssystemen OS independent; No software or drivers required

Indicatoren

LED-indicatoren 4 - Schijf voeding/activiteit

Gebruiksomgeving



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

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

Vochtigheid 5% ~ 65%

Fysieke 
eigenschappen

Kleur Zwart

Type behuizing Plastic and Aluminum

Max. schijfhoogte 1.0 in [26.1 mm]

Lengte product 7.7 in [19.5 cm]

Breedte product 5.8 in [14.8 cm]

Hoogte product 5.0 in [12.7 cm]

Gewicht product 3.2 lb [1.4 kg]

Verpakkingsinform
atie

Verpakkingsaantal 1

Package Length 10.0 in [25.5 cm]

Package Width 7.2 in [18.3 cm]

Package Height 8.5 in [21.5 cm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

4.2 lb [1.9 kg]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - Mobiel hotswap frame

4 - SATA-kabels

4 - LP4 naar SATA & LED voedingsadapterkabels

2 - SATA naar SATA & LED Y voedingsadapterkabels

8 - Installatieschroeven



1 - verkorte handleiding

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


