
4 Bay SSD/HDD Hard Drive Eraser, 2.5" & 3.5" SATA, Hostless Externe Standalone Disk 
Wiper/Sanitizer, 9 Erase Modes, RS232 Printer Port, NIST/DOD & TAA Compliant

Productcode: SATERASER4

Met deze harde-schijf wisser kunnen standalone tegelijkertijd tot vier 2,5 of 3,5 inch SATA harde 
schijven of solid-state drives worden gewist.

In tegenstelling tot hard-drive docking stations of adapters die een computerverbinding en software 
nodig hebben om schijven te wissen, kan deze hard-drivewisser standalone schijven wissen zonder dat 
een hostcomputer noodzakelijk is. Dit voorkomt de problemen veroorzaakt door aansluiting van uw 
schijven op een hostcomputer en beschermt uw schijven tegen externe bedreigingen op uw beveiliging 
zoals datatoegang op afstand.

Het 4-bay design biedt maximale efficiency door meerdere schijven te combineren tot aparte 
wisprojecten, zodat u waardevolle tijd bespaart. De harde-schijf wisser ondersteunt USB 3.0, ook 
bekend als USB 3.1 Gen 1, met bestandoverdrachtsnelheden tot 5 Gbps.

Met door de bedrijfstak erkende wismodi wist de harde-schijf wisser de data van uw 2,5 of 3,5 inch 
SSD of HDD. Deze schijf-wisser ondersteunt negen wismodi waaronder Quick Erase, Single en 
Multi-pass Overwrites, Custom Erase, NIST 800-88 Rev. 1 Purge comform Secure Erase en Enhanced 
Secure Erase. De Multi-pass Overwrite (3-Pass Full Disk Overwrite) wisprocedures voldoen aan de 
normen van het Amerikaanse Ministerie van Defensie (Dod) (5220.22-M).

Ondersteunt diverse wismodi waardoor de schijfwisser de perfecte oplossing is voor bijna elke 
professionele applicatie. Single-Pass Overwrite is ideaal voor IT-technici en systeembeheerders die 
oude harde schijven voor andere doeleinden willen gebruiken, terwijl Quick en Secure Erase, Single 
Pass Overwrite en Multi-pass Overwrite (die aan de eisen van het Amerikaanse Ministerie van Defensie 
voldoen) ideale oplossingen zijn voor onderzoekslaboratoria, zorginstellingen, advocatenkantoren en 
accountants die met gevoelige data omgaan en een veilige wismethode nodig hebben om mogelijke 
schendingen van de privacy te voorkomen.

Naast ondersteuning van 2,5/3,5 inch SATA SSD's en HDD's is de harde-schijf wisser ook geschikt 



voor 2,5 en 3,5 inch IDE harde schijven, mSATA schijven en SATA M.2 schijven met een compatibele 
StarTech.com adapter:

IDE harde schijven:  Gebruik StarTech.com adapter SAT2IDEADP SATA naar 2,5 of 3,5 inch IDE 
harde-schijfadapter voor HDD docks

mSATA schijven: Gebruik StarTech.com adapter SAT32MSAT257 mSATA SSD naar 2,5 inch 
SATA-adapterconverter

M.2 schijven: Gebruik StarTech.com adapter SAT32M225 M.2 NGFF SSD naar 2,5 in 
SATA-adapterconverter

De harde-schijf wisser heeft handige menunavigatieknoppen voor gegarandeerd snelle en efficiënte 
prestaties en een geïntegreerd LCD-scherm dat de wismodi en taakstatus duidelijk aangeeft. U kunt 
de wisser ook aansluiten op een computer voor snelle toegang tot de schijf die op poort-1 is 
aangesloten.

Om te zorgen dat u kunt controleren welke bestanden zijn gewist, is de harde-schijf wisser voorzien 
van een 9-polige seriële poort die u op een seriële printer kunt aansluiten om direct wislogbestanden 
af te drukken.

De SATERASER4 wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische 
ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

      

 

Toepassingen

• Wis uw harde schijven voordat ze worden afgevoerd, om te voorkomen dat gevoelige data later 
kunnen worden gekopieerd

• Wis uw harde schijven voordat u deze voor andere doeleinden gebruikt

Eigenschappen

• TOT 4 SCHIJVEN VEILIG WISSEN: Standalone harde schijf wisser voor 2.5" & 3.5" SATA SSD/HDD, 
wist meerdere schijven onafhankelijk of gelijktijdig; Hostless plug-and-play hardware externe schijf 
wisser



• 9 ERASE MODES: Quick Erase, Single/3/7 pass overwrite, Secure/Enhanced secure erase voldoet 
aan NIST SP 800-88 Rev 1 (clear/purge). Upgradebare firmware om toekomstige DOD & 
overheidsnormen te voldoen. TAA

• STATUSDISPLAY & AFDRUKBARE WISBEVESTIGING: LCD-display met navigatietoetsen voor 
drive-instelling/status/config. Resultaten en drive-info kunnen worder afgedrukt via RS232 seriële 
poort naar ESC/P receipt printer (apart bestelbaar)

• DATA ACCESS/TRANSFER VOOR HET WISSEN: De USB 3.0 SuperSpeed 5Gbps Type-B poort op de 
sanitizer maakt het mogelijk om een enkele schijf aan te sluiten op een laptop/PC host voor data 
transfer. 91cm USB Type-B (9 pin) kabel meegeleverd.

• BREDE COMPATIBILITEIT: Adapters beschikbaar om compatibiliteit uit te breiden met andere 
soorten schijven, waaronder 2,5" en 3,5" IDE-schijven (SAT2IDEADP), mSATA-schijven 
(SAT32MSAT257), en SATA M.2-schijven (SAT32M225)

Hardware

Garantiebeleid 2 Years

Interface USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)

Bus type USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)

Aantal stations 4

Schijfgrootte 2.5in & 3.5in

Schijftype SATA

Prestaties

Maximale 
overdrachtsnelheid

3 Gbit/s

Type en snelheid USB 3.0 - 5 Gbit/s

SATA II (3 Gbps)

Max. schijfcapaciteit Momenteel getest tot 10 TB 7200 RPM

Hot-swappable Ja

Connector(en)

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

Hostaansluitingen 1 - USB 3.2 Type-B (9 pin, Gen 1, 5Gbps)



Andere aansluiting(en) 1 - DB 9-pin Serial

Software

Besturingssystemen OS independent; No software or drivers required

Speciale 
opmerkingen / 
vereisten

Notitie Als u deze adapter op uw computer aansluit, is alleen de 
op poort-1 aangesloten harde schijf toegankelijk

Voor het afdrukken van kassabonnen via de RS232 
seriële poort is een printer nodig die de ESC/P printer 
controle taal ondersteunt.

Indicatoren

LED-indicatoren 1 - 2-regel LCD-scherm aan de bovenkant

4 - Power-LED

4 - Activiteit-LED

4 - HPA/DCO Detect LED

Voeding

Voedingsbron Inclusief wisselstroomadapter

Ingangsspanning 100 - 240 AC

Ingangsstroom 1.2 A

Uitgangsspanning 12V DC

Uitgangsstroom 7 A

Polariteit pin midden Positief

Stekkertype M

Vermogensopname 84 W

Gebruiksomgeving

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

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



Vochtigheid 20% ~ 80%, niet-condenserend

Fysieke 
eigenschappen

Kleur Zwart

Type behuizing Staal

Lengte product 8.2 in [20.9 cm]

Breedte product 3.8 in [9.6 cm]

Hoogte product 1.2 in [3.0 cm]

Gewicht product 1.6 lb [0.7 kg]

Verpakkingsinform
atie

Verpakkingsaantal 1

Package Length 17.7 in [45.0 cm]

Package Width 9.1 in [23.1 cm]

Package Height 3.3 in [8.5 cm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

5.7 lb [2.6 kg]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - harde-schijf wisser

1 - universele voedingsadapter (NA/JP, EU, VK, ANZ)

4 - drive pads

4 - schijf-kabels

1 - USB 3.0-kabel

1 - verkorte handleiding

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


