
Kontrollerkort för portmultiplicerare - 5-port SATA till en enda SATA III

Produkt ID: ST521PMINT

ST521PMINT portmultiplicerare för 1-till-5 SATA-enheter gör att du kan ansluta fem enskilda 
SATA-hårddiskar till en enda SATA värdkontroller, vilket markant ökar lagringskapaciteten i ditt 
datorsystem.

ST521PMINT optimerar portanvändningen och gör att du kan ansluta upp till fem SATA-enheter till en 
enda SATA-port. För att garantera maximal prestanda stöder SATA portmultipliceraren SATA III 
värdkontroller och hårddiskar, med överföringshastigheter på upp till 6 Gbps så att du kan uppleva 
snabb prestanda även med 5 enskilda diskar anslutna.

För problemfri installation kan du montera adaptern i en ny eller äldre expansionsplats i din PC, 
inklusive: PCI, AGP och PCIe. För att garantera kompatibilitet med de flesta datorchassin ingår 
monteringsfästen i helprofil och lågprofil. HDD-adaptern kommer även med LED-utgång för HDD 
aktivitet, så att du kan ansluta dina LED-lampor på datorchassit till kortet för komplett 
aktivitetsrapportering.

ST521PMINT kommer med en 2-årig StarTech.com garanti och kostnadsfri livslång teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

    

 



Användning

• Lägg till fem hårddiskar till ett datorsystem med ett begränsat antal SATA-portar

Funktioner

• Öka din dators lagringskapacitet genom att ansluta fem enheter till en enda SATA-kontakt

• Optimera prestandan med stöd för SATA III (6 Gbps)

• Bred installationskompatibilitet med inkluderade lågprofils- (halvhöjd) och helprofilsfästen

• Stöd för LED-indikator på datorchassit

• Monteras i ett ledigt PCI / PCIe expansionsfack

• Kompatibel med SATA revision I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)

Hårdvara

Garantipolicy 2 Years

Gränssnitt SATA

Antal enheter 5

Enhetsstorlek 2.5in & 3.5in

Enhetstyp SATA

Chipset-ID JMicron - JMB575A

Prestanda

Maximal 
dataöverföringshastigh
et

6 Gbps

Typ och hastighet SATA III (6 Gbps)

Port Multiplier Ja

RAID Nej

Maximal 
enhetskapacitet

För närvarande testad med hårddiskar på upp till 6 TB 
7200 RPM



Allmänna 
specifikationer

Stöd för portmultiplicerare på SATA värdkontakten krävs

Kontakt(er)

Enhetskontakter 1 - SATA data- & ström-kombo (7+15-stifts)

Värdkontakter 5 - SATA (7-stifts, data)

Mjukvara

OS-kompatibilitet OS independent; No software or drivers required

Indikatorer

LED-indikatorer 5 - Enhetsaktivitet (stiftlist)

1 - Värdaktivitet (stiftlist)

Miljö

Drifttemperatur 5°C to 50°C (41°F to 122°F)

Förvaringstemperatur -25°C to 70°C (-13°F to 158°F)

Luftfuktighet 20~80% RH

Utseende

Produktlängd 3.7 in [93 mm]

Produktbredd 0.7 in [18 mm]

Produkthöjd 4.7 in [12 cm]

Produktvikt 1.5 oz [43 g]

Förpackning

Förpackningsantal 1

Package Length 6.8 in [17.2 cm]

Package Width 5.6 in [14.2 cm]

Package Height 1.2 in [30 mm]

Fraktvikt (förpackning) 0.4 lb [0.2 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - Adapterkort för 5-ports SATA III portmultiplicering 



med installerat helprofilsfäste

1 - SATA-kabel

1 - SATA ström Y-splitterkabeladapter – M/F

1 - Lågprofilsfäste

1 - Instruktionsbok

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


