
Flyttbart bakpanelställ med 4 fack för 2,5" SATA-/SAS-enheter

Produkt ID: SATSASBP425

Nu är det enkelt att dela och förbättra lagringutrymmet hos din server eller PC. Detta flyttbara 
bakpanelställ låter dig installera fyra 2,5" SATA eller SAS solid state-enheter eller hårddiskar i ett enda 
fack på 5,25" och snabbt hot-swap:a dem mellan system. Det är idealiskt för systemintegratörer och 
-administratörer som vill ha flexibel hantering av sin datalagring.

Det flyttbara bakpanelstället är designat att skydda din värdefulla data och ge tillförlitlig prestanda. 
Aluminiumhöljet är designat för förbättrad värmeavledning och de två fläktarna på 40 mm förbättrar 
luftflödet för att minimera värmen och garantera optimal driftstemperatur.

Bakpanelen kan monteras antingen vertikalt eller horisontellt för felfri insättning av fack och maximal 
kompatibilitet med servrar eller stationära datorer. Du kan låsa fast de flyttbara stålfacken för ännu 
säkrare enheter.  NSS-kontakten (Non-Scratch SATA) ger 50 000+ insättningar för att garantera 
långvarig prestanda från både enheterna och facket.

I många hektiska arbetsmiljöer måste enheter tas bort ofta. Hot-swap:a mellan system snabbt utan 
att stänga av, med den praktiska bakpanelen.

De medföljande enhetsfacken är utbytbara och fungerar både med bakpanelen med fyra fack och med 
bakpanelen med ett fack (SATSASBP125) så att du kan hot-swap:a mellan system för enkel 
filåtkomst.

Bakpanelen är designad för mångsidig användning och stöder många olika SATA- eller SAS-baserade 
HDD- och SSD-enheter, med höjd från 5 till 15 mm.

För att maximera dina enheters prestanda stöder det flyttbara stället SAS II- och SATA III-prestanda 
för överföringshastigheter på upp till 6 Gbps vid användning med en kompatibel kontroller. 
Bakpanelen fungerar även med din favorit RAID-kontroller eller HyperDuo™-kontroller för att skapa en 
högpresterande eller redundant lagringslösning.

Bakpanelen SATSASBP425 täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk 



support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

     

 

Användning

• Systemintegratörer och -administratörer som vill ha flexibel lagringshantering

• Bygg din inkrementella eller avlägsna plan för säkerhetskopiering genom att fästa hot-swapbara 
enheter till din server eller dator

• Hektiska arbetsmiljöer där enheter måste bytas ut eller tas bort ofta

Funktioner

• Bygg ditt lagringssystem genom att lägga till fyra 2,5" SAS- eller SATA-enheter i ett fack på 5,25"

• Stöder många olika SSD- och HDD-enheter från 5–15 mm

• Enkel och felfri insättning av facket med vertikal eller horisontell montering av bakpanel

• Låsbara, löstagbara fack ger enhetsskydd

• NSS-kontakt ger 50 000+ insättningar för långvarig prestanda

• Utbytbara enhetsfack fungerar även med bakpanelen med 1 fack (SATSASBP125)

• Metallhölje av hög kvalitet ger förbättrad värmeavledning

• Två fläktar på 40 mm för att optimera ventilation

• Brandklass UL 94 V-O

• Stöder SAS II samt SATA I, II och III med filöverföringshastigheter på upp till 6 Gbps

• Fungerar med din RAID- eller HyperDuo-kontroller



Hårdvara

Garantipolicy 2 Years

Nyckellås Ja

Fläkt(ar) Ja

Flaktar 2 - 40 mm

Gränssnitt SATA

SAS

Antal enheter 4

Enhetsstorlek 2.5in

Enhetstyp SAS & SATA

Enhetsinstallation Löstagbar

Antal 2,5 tums fack 4

Stödda enhetshöjd(er) 5mm

9.5mm

12.5mm

15mm

Fläktlagerstyp Glidlager

Prestanda

Bullernivå 20 dBA

Maximal 
dataöverföringshastigh
et

6 Gbps

Typ och hastighet SATA III (6 Gbps)

Port Multiplier Nej

Maximal 
enhetskapacitet

Testad med hårddiskar på upp till 2 TB vid 7200 RPM

Hot swap-förmåga Ja



Inlänkningshastighet 50 000

Medeltid mellan fel 
(MTBF)

30 000

Kontakt(er)

Enhetskontakter 4 - SATA data- & ström-kombo (7+15-stifts)

Värdkontakter 4 - SATA (7-stifts, data)

Övriga gränssnitt 1 - LP4 (4-stift, Molex-type Large Drive Power)

Mjukvara

OS-kompatibilitet OS independent; No software or drivers required

Särskilda 
anmärkningar/krav

Obs. Brandklass: UL94 - V0

Indikatorer

LED-indikatorer 4 - LED för aktivitet på enhet 1

1 - Fläktaktivitet

Miljö

Drifttemperatur 0°C to 55°C (23°F to 95°F)

Förvaringstemperatur -20°C to 55°C (-4°F to 131°F)

Luftfuktighet 5 %~85 % RH

Utseende

Färg Svart

Kabinettyp Aluminium och stål

Maximal enhetshöjd 0.6 in [15 mm]

Produktlängd 6.0 in [15.2 cm]

Produktbredd 5.7 in [14.6 cm]

Produkthöjd 1.7 in [4.2 cm]



Produktvikt 1.7 lb [0.8 kg]

Förpackning

Förpackningsantal 1

Package Length 8.5 in [21.6 cm]

Package Width 7.6 in [19.4 cm]

Package Height 3.1 in [8.0 cm]

Fraktvikt (förpackning) 2.3 lb [1.0 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - SATA/SAS-hårddiskbakpanel med fyra fack

2 - nycklar till enhetsfack

4 - 2,5" enhetsfack

4 - 45 cm SATA-datakablar

2 - SATA till molex-strömadaptrar

16 - skruvar för enhetsmontering

8 - monteringsskruvar för bakpanel

1 - Snabbstartsguide

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.


