
1:1 Standalone Hard Drive Cloner & Wisser, SAS en SATA HDD/SSD 
Kloner/Copier/Eraser, Hard Disk Duplicator en Secure Erase Dock, LCD Display, TAA 
Compliant

Productcode: SATSASDUPE11

Deze standalone schijfduplicator en -wisser ondersteunt zowel SATA- als SAS-schijven, en is daardoor 
bij uitstek geschikt voor de opslag van bedrijfsgegevens en datacenterapplicaties. Compatibel met 2,5 
en 3,5 inch vormfactor schijven biedt het een veelzijdige en voordelige schijfbeheeroplossing.

Met de schijfduplicator kunt u SATA- of SAS-schijven 1:1 klonen met een snelheid tot 13 GB per 
minuut. Het is een krachtig hulpmiddel voor IT-professionals en systeembeheerders om schijven 
effectief te beheren voor de backend serverinfrastructuur of schijven die worden verstrekt aan 
medewerkers binnen de organisatie. Het draagt bij aan een efficiëntere workflow door duplicatietaken 
te kunnen uitvoeren zonder dat u een computer of software nodig heeft. U kunt data snel back-uppen 
en archiveren, data dupliceren voor disk imaging of content overdragen naar extra schijven voor 
kantoor-, medisch of overheidspersoneel of andere werknemers.

De schijfduplicator/-wisser biedt vier duplicatiemodi, waaronder systeem & bestand, alle partities, 
sectorgewijs (hele schijf) en procentueel kopiëren.

Wis SATA- of SAS-schijven eenvoudig, zonder een hostcomputer. Als een schijfwisser kan de 
SATSASDUPE11 twee schijven tegelijkertijd wissen, waarbij u kunt kiezen uit zes wismodi inclusief 
Quick Erase, NIST 800-88 Rev. 1 Purge conform Secure Erase, 1-Pass Overwrite, 3-Pass Overwrite 
(DoD), 3-Pass Erase & Compare en 7-Pass Overwrite.

De meerdere wismodi bieden u de zekerheid dat data veilig kunnen worden gewist, wanneer u 
schijven voor andere doeleinden wilt gebruiken. Dit voorkomt zorgen over problemen bij het wissen 
van privacy gevoelige data, wat belangrijk is voor vele medische bedrijven en advocaten- en 
accountantskantoren.

Met de schijfwisser kunt u bijhouden wat bij elke taak is gewist, met een geïntegreerd wislogboek, 
voor controledoeleinden. U kunt hem aansluiten op een RS232 seriële printer om een overzicht van de 



wisprocedure af te drukken en te bevestigen dat de data met succes zijn gewist. Op de afdruk staan 
de datum en tijd waarop de gegevens werden gewist en de gebruikte wismodus.

De schijfduplicator en -wisser biedt IT-professionals een gebruiksvriendelijke oplossing in een kantoor- 
of serveromgeving. Deze schijfduplicator heeft handige menunavigatieknoppen en een geïntegreerd 
LCD-scherm dat de duplicatie- of wismodus en taakstatus duidelijk aangeeft. Omdat het niet 
afhankelijk is van een besturingssysteem, zijn geen software of stuurprogramma's noodzakelijk.

En omdat deze schijfduplicator standalone werkt, kan het apparaat snel worden geïnstalleerd, zonder 
verbinding te hoeven maken met een computer. U kunt het apparaat eenvoudig in meerdere ruimtes 
gebruiken, zodat u met schijven op meerdere plaatsen kunt werken.

De SATSASDUPE11 wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische 
ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

      

 

Toepassingen

• Verbeter schijfbeheer bij de opslag van bedrijfsgegevens en datacenter toepassingen

• Ideaal voor IT-professionals en systeembeheerders die snel toegang moeten hebben tot bestanden 
voor het back-uppen en archiveren van data, dupliceren van data voor disk imaging of overdragen van 
content naar extra schijven

• Wis gevoelige of vertrouwelijke informatie met zekerheid - ideaal voor bedrijven en organisaties met 
privacyproblemen, zoals juridische en medische informatie

• Wis data veilig om SSD's of HDD's voor andere doeleinden te gebruiken

Eigenschappen

• SAS / SATA SCHIJVEN KLONEN EN WISSEN: Deze standalone 1:1 SAS en SATA drive cloner en 
wisser ondersteunt 2,5/3,5" schijven; beschikt over 4 duplicatiemodi en 5 wismodi, ideaal voor 
back-up & restore of systeem instellingen en implementaties

• SCHIJF COMPATIBILITEIT: Ondersteunt 2,5/3,5" SAS en SATA HDD's/SSD's van elke capaciteit; 
Uitbreidbare firmware; Incl HDD rubber pads & SAS naar SATA kabels; Ondersteunde interfaces: 



eSATA, mSATA, IDE (SAT2IDEADP), M.2 SATA (SAT32M225) apart verkrijgbaar

• KOPIEER- EN WISMODI: 4 Duplicatiemodi: Tot 13 GB/min Sector-by-Sector (volledige schijf), 
systeem & bestand, alle partities en percentage kopiëren; 5 wismodi: Snel wissen, veilig wissen en 
1/3/7-Pass Overwrite (DoD / NIST SP 800-88 Rev 1 Clear)

• LCD MENU DISPLAY: Drukknopnavigatie om duplicatie of wismodi te selecteren en 
schijfinformatie/fouten weer te geven; Gebruik Copy & Compare en vergelijk de gekloonde schijf met 
de originele schijf; Log report van het wissen via RS232-poort

• DE KEUZE VAN DE IT-PRO: deze HDD Cloner werd ontworpen en gemaakt voor IT-professionals en 
geniet van gratis levenslange 24/5 meertalige technische ondersteuning

Hardware

Garantiebeleid 2 Years

Ventilator(en) Nee

Aantal stations 2

Schijfgrootte 2.5in & 3.5in

Schijftype SAS & SATA

Chipsetcode Xilinx - SPARTAN-6

Prestaties

4Kn Support Ja

Port-multiplier Nee

Duplication Modes System and File

All Partitions

Sector by Sector (Whole Drive)

Percentage Copy

Duplication Speed 13GBpm

Connector(en)

Schijfaansluitingen 2 - SFF-8482 (29-polig, data & voeding, interne SAS)

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



1 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps)

Speciale 
opmerkingen / 
vereisten

Notitie Receipt printing through the RS232 serial port requires a 
printer which supports the ESC/P printer control 
language.

Indicatoren

LED-indicatoren 2 - Power

2 - Succesvol

2 - Mislukt

Voeding

Voedingsbron Inclusief wisselstroomadapter

Ingangsspanning 100 - 240 AC

Ingangsstroom 1.2A

Uitgangsspanning 12V DC

Uitgangsstroom 7A

Polariteit pin midden Positief

Stekkertype N

Vermogensopname 90

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 Staal



Lengte product 7.6 in [19.4 cm]

Breedte product 3.5 in [90 mm]

Hoogte product 1.4 in [3.5 cm]

Gewicht product 24.5 oz [695 g]

Verpakkingsinform
atie

Verpakkingsaantal 1

Package Length 15.0 in [38.2 cm]

Package Width 7.6 in [19.2 cm]

Package Height 3.6 in [91 mm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

5.2 lb [2.4 kg]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - SATA/SAS-duplicator en -wisser

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

2 - schijfaansluitkabels

2 - drive pads

1 - verkorte handleiding

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


