
3-Bay 3,5 inch Verwisselbaar Mobile Rack SAS/SATA Backplane

Productcode: SATSASBAY3BK

De SATSASBAY3BK SAS/SATA backplane is een gebruiksvriendelijk en goedkope SATA 
hot-swap-oplossing en heeft een stevig en compacte 3-in-2-design, waarmee u max. drie 2,5/3,5 inch 
SATA of SAS harde schijven in slechts twee 5,25 inch bays kunt installeren.

Het mobile rack/backplane ondersteunt SATA/SAS HDD en is volledig compatibel met RAID-installaties 
voor maximale prestaties en veelzijdigheid voor verbeterde opslagtoepassingen.

Om de prestatie te maximaliseren en de volle snelheid van uw SATA III harde schijven te benutten, 
ondersteunt deze HDD backplane SATA III voor transmissiesnelheden tot 6 Gbps in combinatie met 
een compatibele controller.

De SATSASBAY3BK wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische 
ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

    

Toepassingen

• Voeg extra hot-swappable bays toe aan een server of workstation

• Vervang of upgrade oudere IDE- of SATA-backplanes met een SAS/SATA-backplane



• Maak een back-up van systemen waarbij de opgeslagen gegevens fysiek uit het systeem dienen te 
worden verwijderd

• Het kunnen vervangen / verwijderen van afzonderlijke schijven uit een opslagarray met weinig of 
geen systeemuitval

Eigenschappen

• Ondersteunt SAS harde schijven en controllers met versie 1/2 (3,0/6,0 Gbit/s)

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

• Ondersteunt 2,5 en 3,5 inch SAS- of SATA-harde schijven

• Gemakkelijk te gebruiken en afsluitbare verwisselbare schijflades

• Akoestisch temperatuuralarm voor 55°C, 60°C of 65°C

• Ontvlambaarheid met classificatie UL 94 V-0

• Onafhankelijke stroomschakelaars voor elke schijf

• LED-statusindicatoren voor elke schijf

• Stevige aluminium en stalen constructie

• 80mm aan de achterzijde gemonteerde koelventilator op kogellagers

• Instelling van hoge/lage ventilatorsnelheid

• Resetschakelaar ventilatorsensor

• Plug-and-play en hot-swappable

Hardware

Garantiebeleid 2 Years

Ventilatoren 1 - 80 mm

Certificaties UL94 V-0 Rated

Aantal stations 3

Schijfgrootte 2.5in & 3.5in

Schijftype SAS & SATA



Prestaties

Hot-swappable Ja

Temperatuuralarm Ja

Connector(en)

Schijfaansluitingen 3 - SATA data & voeding combinatie (7+15-polig)

Hostaansluitingen 2 - LP4 (4-polig; Molex-type Large Drive Power)

1 - SATA (7-polig, data)

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

Speciale 
opmerkingen / 
vereisten

Systeem- en 
kabelvereisten

Twee vrije 5,25 inch bays

3 vrije SAS- or SATA-poorten

Notitie Bij gebruik van een SFF-8484 SAS-controller voor 
SAS-schijven, dient u de SAS-kabel SAS84S450 van 
StarTech.com te gebruiken

Indicatoren

LED-indicatoren 3 - Harde Schijf-indicator (groen - aan/uit, oranje/rood 
knipperend - activiteit)

1 - Oververhittingsalarm (rood knipperend - 
waarschuwing temperatuur, sensor and alarm 
terugzetten)

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur 0°C to 50°C (32°F to 122°F)

Opslagtemperatuur -15°C to 75°C (-59°F to 167°F)

Vochtigheid 90% rel. luchtvochtigheid bij 30°C

Fysieke 
eigenschappen

Kleur Zwart

Type behuizing Aluminium en staal



Kunststof

Lengte product 8.0 in [20.2 cm]

Breedte product 5.7 in [14.6 cm]

Hoogte product 3.4 in [8.6 cm]

Gewicht product 2.7 lb [1.2 kg]

Verpakkingsinform
atie

Verpakkingsaantal 1

Package Length 10.0 in [25.4 cm]

Package Width 4.8 in [12.3 cm]

Package Height 7.5 in [19.0 cm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

3.2 lb [1.4 kg]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - SAS/SATA-backplane

1 - Pakje met montageschroeven

1 - Handleiding

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


