RAID-adapter voor twee SATA harde schijven - Interne SATA-connector naar dubbele
SATA HDD RAID-controllerkaart
Productcode: S322SAT3R

Met de S322SAT3R in de interne schijf gemonteerde SATA RAID-adapter kunt u twee SATA harde
schijven aansluiten op één SATA-connector op uw moederbord, en zo een hardware RAID array
bouwen.
Deze veelzijdige RAID-adapter heeft een ingebouwde hardware RAID-controller die JBOD, BIG, RAID
0, en RAID 1 ondersteunt, voor meer schijfcapaciteit, veilige dataredundantie of verbeterde systeem
prestaties.
Met de twee bijgevoegde SATA-kabels hebt u alles dat u nodig heeft voor een probleemloze installatie.
Deze plug & play HDD-adapter is gemakkelijk te installeren en wordt direct op uw schijf gemonteerd
zonder extra bevestigingsmaterialen of software-installatie.
Om de prestatie te maximaliseren en de volledige snelheid van uw SATA III harde schijven te
benutten, ondersteunt deze HDD RAID-controller SATA III voor datatransmissiesnelheden tot 6 Gbps
in combinatie met een geschikte controller.
De S322SAT3R wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische
ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen
• Voeg dataredundantie toe aan uw computer met een gespiegelde (RAID 1) RAID array

• Verhoog de capaciteit van uw computersysteem door toevoeging van een extra HDD in een RAID
array (BIG) met dezelfde enkelvoudige SATA-connector als uw bestaande schijf
• Vergroot de systeemprestatie door interne toevoeging van een RAID 0 array voor twee schijven aan
één SATA-connector
• Voeg extra harde schijven toe aan een computer met een beperkt aantal SATA-connectors

Eigenschappen
• Voeg RAID-ondersteuning voor twee schijven toe aan één interne SATA-connector
• Hardware RAID ondersteunt RAID 0 / RAID 1 / BIG / JBOD
• Compatibel met SATA gereviseerde I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)-schijven
• ruimtebesparend design, wordt direct op uw schijf gemonteerd
• Geen software of drivers nodig
• Inclusief 2 SATA-kabels voor probleemloze installatie

Hardware
Garantiebeleid

2 Years

Interface

SATA

Aantal stations

2

Schijftype

SATA

Schijfinstallatie

Vast

Chipsetcode

JMicron - JMS562

Maximale
overdrachtsnelheid

6 Gbit/s

Type en snelheid

SATA III (6 Gbps)

Port-multiplier

Ja

RAID

Ja

Ondersteunde

BIG (span of lineair)

Prestaties

RAID-niveaus
JBOD - (Just a Bunch of Disks)
RAID 0 (stripe)
RAID 1 (mirror)
Max. schijfcapaciteit

Momenteel getest tot 4 TB 7200 RPM harde schijven

Hot-swappable

Nee

Algemene specificaties Voor de JBOD-modus moet uw SATA-controller Port Multiplier
ondersteunen
Connector(en)
Schijfaansluitingen

SATA (7-polig, data)

Hostaansluitingen

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

Besturingssystemen

OS independent; No software or drivers required

Bedrijfstemperatuur

5°C - 50°C (41°C to 122°C)

Opslagtemperatuur

-25°C - 70°C (-13°C to 158°C)

Vochtigheid

Actief 20% tot 80%

Software

Gebruiksomge
ving

Niet-actief 15% tot 90%
Fysieke
eigenschappen
Lengte product

3.0 in [75.0 mm]

Breedte product

1.0 in [26.0 mm]

Hoogte product

0.9 in [23.0 mm]

Gewicht product

0.4 oz [11.8 g]

Package Length

6.8 in [17.3 cm]

Verpakkingsinf
ormatie

Package Width

5.6 in [14.3 cm]

Package Height

1.2 in [30.0 mm]

Verzendgewicht
(verpakt)

4.2 oz [120.0 g]

Meegeleverd

interne schijf gemonteerde, RAID-adapter - 2 SATA harde
schijven

Wat wordt er
meegeleverd

SATA-kabel (50 cm)
LP4-naar-SATA-voedingsadapter
Handleiding

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

