
USB 3.1 Dual 3.5” SATA (6Gbps) HDD behuizing met RAID - USB-C en USB-A

Productcode: S352BU313R

Met deze USB 3.1 dual-bay schijfbehuizing kunt u eenvoudig high-performance externe dataopslag 
met hoge capaciteit aan uw laptop of desktopcomputer toevoegen. De dual-bay RAID-behuizing 
ondersteunt twee 3,5 inch SATA harde schijven met ultrasnelle dataoverdracht en configureerbare 
RAID-modi.

Maak een externe dataopslagoplossing met hoge capaciteit, met ondersteuning van twee 3,5 inch 
HDD's, SSD's of SSHD's. Deze 2-bay 3,5 inch schuifbehuizing biedt hoge 
bestandsoverdrachtsnelheden tot 10 Gbps met USB 3.1 Gen 2 prestatie. Deze schijfbehuizing 
ondersteunt SATA I, II en III en is verbeterd met UASP om de prestatie en snelheid van uw SATA 
III-schrijven te maximaliseren.

De dual-bay RAID-behuizing is een effectieve oplossing voor creatieve professionals, 
kantoormedewerkers, onderzoekers en medisch personeel voor het opslaan, back-uppen en beveiligen 
van belangrijke bestanden. Deze schijfbehuizing zorgt voor gemoedsrust omdat u weet dat uw data 
veilig, beveiligd en beschermd zijn.

Met meerdere RAID-opties kunt u meer opslagcapaciteit, prestatie of redundantie verkrijgen. De 
behuizing ondersteunt RAID 0, RAID 1, JBOD en SPAN (BIG), waardoor u uw 
back-up-voorkeursmethode kunt kiezen en uw schijfconfiguratie aan uw opslageisen kunt aanpassen.

Voor zowel maximale duurzaamheid als betrouwbaarheid beschikt de externe RAID-behuizing over een 
aluminium en kunststofbehuizing met een metalen montagetray voor harde schijven. Deze 
schijfbehuizing is ook voorzien van een ventilator, om warmte tijdens het gebruik af te voeren en een 
optimale bedrijfsomgeving te behouden ter beveiliging van de schijf.

Bij de dual-bay schijfbehuizing worden zowel een USB-C- als een USB-A-kabel geleverd voor flexibel 
gebruik met de nieuwste laptops en tablets uitgerust met een USB-C™ poort, Thunderbolt™ 3 USB-C 
poort alsmede oudere apparaten. De behuizing werkt onafhankelijk van het besturingssysteem, 
waardoor geen extra software of stuurprogramma's nodig zijn.



De S352BU313R wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische 
ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

     

 

Toepassingen

• Bouw een externe RAID array voor dataredundantie ter beveiliging tegen schijfuitval wanneer u met 
belangrijke gegevens werkt, en dus ideaal voor kleine bedrijven en thuiskantoren

• Professionele/enthousiaste videobewerkers of fotografen kunnen veilig met zeer grote bestanden 
werken

• Snel en veilig grote bestanden overdragen tussen computers, zonder een netwerk

• Eenvoudige opslagoverdracht tussen verschillende computersystemen en een groot volume externe 
opslag voor back-up/archivering

Eigenschappen

• Ondersteunt twee 3,5 inch SATA HDD's/SSD's/SSHD's

• Dataoverdrachtsnelheden tot 10 Gbps dankzij USB 3.1 Gen 2 connectiviteit

• Ondersteunt RAID 0, RAID 1, JBOD en SPAN (BIG)

• Ondersteunt SATA revisie I/II/III (tot 6 Gbps)

• Aluminium en kunststofbehuizing met een metalen harde schijf tray

• Compatibel met Thunderbolt 3 USB-C poort

• Ingebouwde ventilator

• Inclusief 2 kabels, USB-C naar B en USB-A naar B

• Neerwaarts compatibel met USB 3.0 (USB Gen 1), USB 2.0



Hardware

Garantiebeleid 2 Years

Ventilator(en) Ja

Ventilatoren 1 - 50 mm

Interface USB 3.2 Gen 2

Bus type USB 3.2 Gen 2

Aantal stations 2

Schijfgrootte 3.5in

Schijftype SATA

Schijfinstallatie Vast

Lagertype ventilator Hulslager

Chipsetcode ASMedia - ASM1352R

Prestaties

Maximale 
overdrachtsnelheid

10 Gbps

Type en snelheid USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s

UASP ondersteuning Ja

TRIM Support Ja

4Kn Support Ja

Type en snelheid SATA III (6 Gbps)

RAID Ja

Ondersteunde 
RAID-niveaus

RAID 0 (stripe)

RAID 1 (mirror)

JBOD - (Just a Bunch of Disks)

BIG (span of lineair)



Max. schijfcapaciteit Getest tot 10 TB

MTBF 100.000 uur

Connector(en)

Schijfaansluitingen 2 - SATA data & voeding combinatie (7+15-polig)

Hostaansluitingen 1 - USB 3.2 USB Type-B (9 pin, Gen 2, 10 Gbps)

Software

Besturingssystemen OS independent; No software or drivers required

Speciale 
opmerkingen / 
vereisten

Notitie Windows 7 and earlier Windows versions do not support 
TRIM with USB to SATA devices.

Indicatoren

LED-indicatoren 1 - Power

2 - Schijfactiviteit

Voeding

Voedingsbron Inclusief wisselstroomadapter

Ingangsspanning 100 - 240 AC

Ingangsstroom 1.0A

Uitgangsspanning 12V DC

Uitgangsstroom 3.0A

Polariteit pin midden Positief

Stekkertype M

Vermogensopname 36W

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)

Opslagtemperatuur -10°C to 65°C (14°F to 149°F)



Vochtigheid 5% - 95% rel. luchtvochtigheid

Fysieke 
eigenschappen

Kleur Zwart

Type behuizing Aluminium en kunststof

Lengte product 7.5 in [19.0 cm]

Breedte product 3.0 in [7.5 cm]

Hoogte product 4.9 in [12.5 cm]

Gewicht product 2.2 lb [1.0 kg]

Verpakkingsinform
atie

Verpakkingsaantal 1

Package Length 10.3 in [26.1 cm]

Package Width 7.3 in [18.6 cm]

Package Height 5.9 in [15.1 cm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

3.9 lb [1.8 kg]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - dual-bay behuizing

1 - universele voedingsadapter (N-A/JP, GB, EU, AU)

1 - USB-A naar USB-B kabel

1 - USB-C naar USB-B kabel

1 - Standaard

8 - drive-schroeven

1 - verkorte handleiding

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


