Delock Suport mobil de 5.25″ pentru 4 x 2.5″ U.2 NVMe SSD cu
tăvi fixe
Descriere scurta
Acest suport mobil metalic solid de la Delock poate fi
instalat într-o nișă de 5.25″ liberă al unui PC, IPC sau
server cabină și permite funcționarea a până la patru 2.5″
U.2 SSD. Pentru a asigura viteza maximă la fiecare port,
fiecare slot are propriul conector SFF-8643.
Schimbarea rapidă a unităților de SSD
Datorită mecanismului special, SSD-urile pot fi schimbate
rapid și ușor. De exemplu, pot fi preluate și stocate într-un
loc sigur copii de rezervă a datelor.
Protecție împotriva furtului
Fiecare dintre cele patru rame detașabile este prevăzută
cu o blocare separată. Astfel, hard disk-urile și datele pot fi
protejate împotriva furtului și a utilizării incorecte.
Răcire bună
În funcționare, două ventilatoare din spate de 35 mm
asigură un flux de aer eficient și efectiv, pentru a răci toate
cele 4 sloturi. Ventilatoarele pot fi setate, opțional, la viteză
mică sau mare, pentru a asigura o răcire optimă.
Specification
• Conectori:
intern: 4 x SFF-8639 mamă
extern:
4 x Mini SAS HD SFF-8643 mamă
1 x conector de alimentare SATA cu 15 pini
• Adecvat pentru U.2 NVMe SSD de 2.5″:
Înălţime SSD de până la 15 mm
• Compatibil cu PCI Express V4.0
• Rack mobil cu blocare pentru fiecare nișă
• 4 x indicatoare LED pentru alimentare și acces
• Carcasă din aluminiu robustă
• 2 x ventilator 35 x 35 mm pe partea din spate
• Controlul vitezei ventilatorului în două etape
• Blocare taste
• Cu posibilitate de încărcare a sistemului
• Temperatură în stare de funcționare: 0 °C ~ 55 °C
• Temperatură de depozitare: -20 °C ~ 55 °C
• Umiditate relativă: 5 - 65% (fără condens)
• Dimensiunui (LxlxÎ): aprox. 146 x 139 x 42 mm
Cerinte de sistem
• Linux Kernel 5.1 sau superior
• Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
• Windows Server 2016
• Un compartiment de 5.25″ liber
• Până la patru porturi U.2 libere
• Sursă de alimentare cu un conector de alimentare SATA liber
Pachetul contine
• Rack mobil cu interfaţa de 5.25″
• 4 x tavă interioară rack mobil cu interfaţa de 2.5″
• 2 cheie
• 8 x şuruburi pentru rack
• 16 x şuruburi pentru hard diskuri
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• Manual de utilizare
Imagini

General
Formă:

5.25"

Suitable for data medium:

2.5″
height up to 15.0 mm

Supported operating system:

Linux Kernel 5.1 or above
Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows Server 2016

Interface
External:

1 x 15 Pin SATA Stromanschluss
4 x Mini SAS HD SFF-8643 female

Internal:

4 x SFF-8639 female

Technical characteristics
Data transfer rate:
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32 Gbps

