Delock 5.25″ Mobilt rack för 4 x 2.5″ U.2 NVMe SSD
med låsbara brickor
Beskrivning
Mobilt rack av massiv metall från Delock som kan installeras i en
ledig 5.25″-plats på en stationär dator, IPC eller serverhöljet och
möjliggör att upp till fyra 2.5” U.2 SSD-enheter används. För att
säkerställa maximal hastighet vid varje uttag har varje spår sin egen
SFF-8643-anslutning.
Snabbyte av SSD
Tack var specialmekanismen kan SSD bytas ut snabbt och enkelt.
T.ex. säkerhetskopiering av data kan göras och lagras på en säker
plats.
Skydd mot stöld
Var och en av de fyra avtagbara ramarna levereras med ett separat

Artikelnummer 47235
EAN: 4043619472352
Ursprungsland: Taiwan,
Republic of China
Paket: White Box

lås. Hårddiskarna och dess data kan således skyddas mot stöld och
missbruk.
God kylning
Vid drift kommer två 35 mm bakre fläktar säkerställa ett effektivt
luftflöde för att kyla alla 4 spår. Fläktarna kan valfritt ställas in till låg
eller hög hastighet för att säkerställa optimal kylning.

Specifikationer
Anslutning:
intern: 4 x SFF-8639 hona
extern:
4 x Mini SAS HD SFF-8643 hona
1 x SATA 15-stifts strömkontakt
Lämplig för 2.5″ U.2 NVMe SSD:
SSD-höjd upp till 15 mm
Kompatibel med PCI Express V4.0
Mobilt rack med nyckellås för varje plats
4 x LED-indikatorer för ström och åtkomst
Robust aluminumhölje
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2 x fläktar 35 x 35 mm på baksidan
Fläkthastighetskontroll i två steg
Nyckellås
Bootbar
Driftstemperatur: 0 °C ~ 55 °C
Förvaringstemperatur: -20 °C ~ 55 °C
Relativ luftfuktighet: 5 - 65 % (icke kondensering)
Mått (LxBxH): ca 146 x 139 x 42 mm

Systemkrav
Linux Kernel 5.1 eller högre
Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
Windows Server 2016
En ledig 5.25″-kortplats
Upp till fyra lediga U.2-uttag
Strömförsörjning med en ledig SATA-strömanslutning

Paketets innehåll
5.25″ mobilt rack
4 x 2.5″ mobilställ med inre fack
2 x nycklar
8 x skruvar för stället
16 x skruvar för hårddisken
Bruksanvisning
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Bilder
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General
Formfaktor:

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
Extern:

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

Intern:

4 x SFF-8639 female

Technical characteristics
Dataöverföringshastighet:

32 Gbps
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