
Standalone 1:3 SATA 2,5/3,5 inch harde-schijfduplicator en -wisser met daisy chaining

Productcode: SATDUP13

Met de SATDUP13 standalone HDD-duplicator/-wisser kunt u tegelijkertijd maximaal drie SATA HDD's 
of SSD's kopiëren en max. vier SATA HDD's of SSD's wissen, zonder verbinding te moeten maken met 
een hostcomputer. De duplicator/wisser is geschikt voor elke 3,5 inch of 2,5 inch SATA harde schijf of 
solid-state drive en heeft een geïntegreerd LCD-scherm waardoor het klonen/wissen gemakkelijk kan 
worden gevolgd.

De veelzijdige 1-naar-3 duplicator heeft drie bedieningsmodi voor duplicatie, inclusief Alleen data, Alle 
partities en Sectorgewijs klonen. De SATDUP13 beschikt ook over diverse wismodi, inclusief Snel 
wissen, Veilig wissen en Single-Pass/Multi-Pass harde schijf overschrijven (DoD), waarbij de wisser 
drie keer over de harde schijf loopt om te garanderen dat alle data zijn gewist.

Voor nog grotere schaalbaarheid is de HDD-duplicator/-wisser voorzien van een unieke daisy 
chain-poort, waardoor u meerdere SATDUP13-eenheden kunt combineren en zo vier extra schijven 
kunt wissen of kopiëren met elke extra eenheid om tijd te besparen.

Voor nog meer compatibiliteit met verschillende schijftypen bij taken zoals dupliceren en snel wissen, 
ondersteunt de SATDUP13 het gebruik van diverse schijfadapters. De StarTech.com adapters in de 
onderstaande lijst zijn speciaal getest en zijn dus gegarandeerd compatibel met deze schijfduplicator:

2,5/3,5 inch IDE schijven - SAT2IDEADP

mSATA schijven - SAT2MSAT25

M.2 (NGFF) schijven - SAT32M225

De duurzame SATDUP13 heeft een hoogwaardige aluminiumbehuizing en wordt gedekt door een 
2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.



Certificaties, rapporten en compatibiliteit

    

 

Toepassingen

• Forensiche onderzoekers die een image/kloon op sectorbasis moeten kunnen maken voor een exacte 
kopie van de ene schijf naar een andere.

• Professionals die identieke back-ups moeten maken als data-integriteit van cruciaal belang is, zoals 
bij data recovery.

• Kloon harde schijven met verborgen partities die sommige andere software-schijfkloonprogramma's 
wellicht overslaan

Eigenschappen

• Drie modi voor harde-schijfduplicatie inclusief sector-bij-sector

• 1:1, 1:2 of 1:3 schijf-duplicatie

• Ondersteunt daisy chain, met behulp van extra SATDUP13-eenheden

• Wis tot 4 harde schijven met single-pass en multi-pass overschrijven / DoD-wissen

• Digitaal LCD-scherm voor besturing en taakvoortgang

• Ondersteunt harde schijven (HDD) of solid state drives (SSD) met een vormfactor van 2,5 of 3,5 
inch

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

• Voldoet aan de TAA (Trade Agreement Act)

• Universele voedingsadapter (US/UK/EU)

Hardware

Garantiebeleid 2 Years



Aantal stations 4

Schijfgrootte 2.5in & 3.5in

Schijftype SATA

Prestaties

Type en snelheid SATA III (6 Gbps)

Duplication Modes System and File

All Partitions

Sector by Sector (Whole Drive)

Percentage Copy

Duplication Speed 3.8GBpm

Wismodi Quick Erase

1-Pass Overwrite (NIST SP 800-88 Rev 1 - Clear)

3-Pass Overwrite

3-Pass Erase and Compare

Max. schijfcapaciteit Momenteel getest tot 4 TB 7200 RPM 3,5 inch harde 
schijven per bay en 1 TB 7200 RPM 2,5 inch harde 
schijven per bay

Algemene specificaties Maximaal via een daisy chain aan te sluiten apparaten: 
30 (119 doelschijven in totaal)

Connector(en)

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

Andere aansluiting(en) 2 - 20-polige daisy chain

Software

Besturingssystemen OS independent; No software or drivers required

Speciale 
opmerkingen / 
vereisten

Notitie <p>Voor duplicatie moet de doelschijf gelijk zijn aan of 
groter zijn dan de bronschijf.</p> <p>Snelheid tot 3,8 



GB per minuut werd bereikt in een 
benchmark-testomgeving; de werkelijke snelheid is 
afhankelijk van het model van de harde schijf, het 
algoritme en andere factoren. De resultaten zullen 
variëren.</p>

Indicatoren

LED-indicatoren 1 - Bronschijf voedingsindicator

1 - Activiteit bronschijf

1 - Bronschijf fout

1 - Doelschijf 1 voeding

1 - Doelschijf 1 activiteit

1 - Doelschijf 1 fout

1 - Doelschijf 2 voeding

1 - Doelschijf 2 activiteit

1 - Doelschijf 2 fout

1 - Doelschijf 3 voeding

1 - Doelschijf 3 activiteit

1 - Doelschijf 3 fout

1 - LED-paneel

Voeding

Voedingsbron Inclusief wisselstroomadapter

Ingangsspanning 100 - 240 AC

Ingangsstroom 2.2A

Uitgangsspanning 12V DC

Uitgangsstroom 9A

Stekkertype 4-pin DIN

Vermogensopname 108



Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur 5°C to 45°C (41°F to 113°F)

Opslagtemperatuur -20°C to -85°C (-4°F to 185°F)

Vochtigheid 20% ~ 80%

Fysieke 
eigenschappen

Kleur Zwart

Type behuizing Aluminium

Lengte product 4.7 in [12.0 cm]

Breedte product 10.2 in [26.0 cm]

Hoogte product 1.6 in [4.0 cm]

Gewicht product 31.0 oz [879.0 g]

Verpakkingsinform
atie

Verpakkingsaantal 1

Package Length 9.1 in [23.0 cm]

Package Width 17.7 in [45.0 cm]

Package Height 3.2 in [82.0 mm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

5.6 lb [2.5 kg]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - 1-tot-3 HDD-duplicator

4 - SATA-kabel

1 - Daisy chain kabel

1 - Universele voedingsadapter: is geschikt voor 
NA/EU/GB wanneer gekocht in NA/EU/GB; is geschikt 
voor Australië en Nieuw-Zeeland wanneer gekocht in 
Australië en Nieuw-Zeeland.

1 - Verkorte handleiding



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


