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Isenções de Responsabilidade
As funções de cópia destes modelos de aparelhos são feitos especificamente para
duplicação de dados mediante autorização legal dos proprietários dos direitos autorais.
Quaisquer ações sem autorização que infrinjam direitos reservados é estritamente proibido,
e o fabricante renuncia qualquer descumprimento ou representação de ação ilegal realizada
pelos usuários.
O fabricante também se exime de qualquer responsabilidade por qualquer perda ou dano
devido a não poder executar seus compromissos ou fornecer qualquer um dos servicos
atribuíveis a qualquer evento ou circunstância além do nosso controle. Os usuários
concordam e aceitam todas as instruções acima no momento de compra dos nossos
produtos.
Este manual de instruções contém materiais que deverão ser utilizados para uso pessoal,
com todos os direitos reservados. Nenhuma parte deste manual deverá ser reproduzido,
transmitido ou transcrito sem autorização expressa, e por escrito, do fabricante. As
informações presentes neste manual estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.
Avisos gerais
※Aviso importante
 Antes de utilizar o TP400 HDD Eraser, por favor leia cuidadosamente todas as
instruções e observações de segurança para se assegurar de um uso correto do
equipamento;
 O eraser foi projetado para frequente deleção de dados, favor não conectar HDDs
matriz ou HDDs importantes em qualquer uma das portas após selecionar as opções de
deleção (erase);
 Certifique-se que o dispositivo a ser utilizado esteja em perfeitas condições de uso;
 Quando o indicador de energia piscar, não remova e nem plugue HDDs nas portas;
 Plugue cada HDD em uma porta primeiro, e depois pressione <OK> ou <GO> para
iniciar a deleção de dados.

※Segurança do usuário
 A garantia expirará se qualquer dano ocorrido ao aparelho for resultante do
descumprimento das instruções de uso;
 Mantenha o equipamento em local seguro e longe do alcance de crianças;
 Desligue o aparelho antes de remover da tomada;
 Nunca desligue o aparelho durante o processo de atualização de firmware;
 Utilize apenas fontes de alimentação de energia seguras e devidamente certificadas;
 Este produto deverá ser utilizado em ambiente limpo e seco, livre de poeira;
 Não permita que líquidos ou objetos adentrem o aparelho. O ocorrer destas situações
poderá causar sérios danos ao seu duplicador.

Visão geral
⌘Visão geral do produto
A utilização da técnica de sobrescrição de dados em modo erase tem provado ser um
método seguro e efetivo a fim de prevenir que os dados originais sejam recuperados por
outros. O HDD é esvaziado e pode ser descartado ou reciclado com segurança. Os modelos
de eraser TP series providenciam todo o trabalho de reciclagem dos dispositivos. O
equipamento conta com 5 modos de deleção de dados que atendem os mais variados
níveis de aplicação, de uso geral ao corporativo, bancário e também militar.
O TP400 SATA Eraser possui uma velocidade ultra rápida, processando até 7.2GB/min,
concebido para apagar (deletar) os dados dos consumidores. O TP400 HDD Eraser também
possui funções de duplicação e comparação de discos rígidos.
⌘Características do produto
⊙Cinco métodos profissionais de deleção de dados:
Quick Erase, Full Erase, DoD Erase, Secure Erase, 7 Pass Erase;
⊙Tecla de atalho facilitada: <GO> para deleção assíncrona em cada porta de HDDs;
⊙Mostra as informações de cada porta (HDD) claramente:
Após duplicação, pressione as teclas▲▼“para cima/para baixo” para checar o status de
cada porta HDD, como por exemplo: número de serial, modelo, capacidade, etc.;
⊙Suporta cópia e comparação de discos rígidos;
⊙Compatibilidade multiplataforma:
Suporta diretamente SATA HDD e SSD de 2.5”/3.5”. Suporta HDDs IDE via utilização de
adaptador IDE-SATA.
⊙Eficiência em ultra velocidade:
Processamento de até 7.2GB/min.
⊙Gerenciamento de registros Log:
Gerenciamento profissional de logs que grava todas as tarefas e detalhes para uma
deleção completa.
⊙Conecte uma impressora para realizar a impressão de logs em tempo real, de cada
processo em cada HDD;
⊙Gerenciamento de energia automático:
Protege os discos rígidos quando removidos de forma brusca.
⊙Contador de setores defeituosos (Bad-Sector counting):
Realiza detecção automática e mostra o número de setores defeituosos;

⌘Conteúdo da embalagem

TP Eraser

Manual de instruções

Fonte de alimentação

Cabo de alimentação

Cabo SATA

⌘Vista frontal do produto

 Porta serial RS232: Para conectar uma impressora e imprimir em tempo real um log de
cada soquete
 Porta USB: Para conectar um dispositivo USB e exportar um log de cada porta em um
arquivo .txt
 HDD socket#1: Dispositivos de origem de cópia, e porta de deleção (erase)
 HDD socket#2/#3/#4: Dispositivos de destino de cópia, e porta de deleção (erase)
 Indicador Led: Vermelho(erro), Verde(concluído), Verde - Piscando(processando),
Amarelo(Ligado, não remova o HDD)

⌘Diagrama do aparelho

 Conecte uma impressora para impressão dos logs após os processos de deleção. Favor
contactar o fabricante do apagador para os modelos de impressora compatíveis.
 Exportar relatório de registros (log) para um dispositivo USB, e também atualizar
firmware via dispositivo USB.

②Como realizar a deleção de dados do HDD
※Passos de deleção:
Passo 1: Preparar os HDDs
Prepare os HDDs que terão seus respectivos
dados deletados.
Passo 2: Inserir os HDDs nos soquetes
Insira os HDDs em qualquer porta para realizar a deleção de dados
OBS • Qualquer porta pode realizar deleção de dados imediatamente.
• Alguns modos de deleção levarão muito mais tempo durante o processo em
comparação ao modo de Quick Erase. Os usuários podem pressionar <ESC> para
cancelar, mas o formato e os dados originais do HDD poderão não ser recuperáveis.

Passo 3: Utilizando a função “1.Quick Erase”
Selecione a função “1 Quick Erase” e pressione <OK>, o eraser imediatamente começará o
processo de deleção rápida.
OBS  Cada porta pode efetuar os modos de deleção de maneira assíncrona.






Quando for finalizada a deleção dos dados do HDD em qualquer uma das portas,
apenas substitua-o para o próximo HDD. Após inserir um novo HDD, pressione
<GO> para continuar o processo de deleção.
Cada vez que a tecla <OK> for pressionada para inciar um processo, se não houver
um HDD conectado, o TP400 continuará buscando nas portas HDD por 15-18
segundos. A luz LED da porta irá parar de piscar quando não houver HDD conectado
a esta porta.
Pressione <OK> ou <GO> para inciar os processos de deleção após plugar os HDDs
nas portas.

Cuidado Todos os modos de deleção irão danificar os dados presentes no HDD. Tenha certeza de
ter realizado um backup de todos os dados importantes do HDD antes de utilizar esta
função.

Passo 4: Finalização!
A quantidade de OK/Falha e o tempo do processo de deleção será mostrado no LCD assim
que os processos finalizarem.
Pressione ▲▼ para checar as informações de cada porta.
Durante o processo de deleção, pressione <Go> para visualizar em tempo real o status de
cada porta.
2014/05/05 11:55:00
1.Quick Erase
▼
[03] 0:01
Complete

465G

※Seleção dos métodos de deleção
Temos 5 métodos profissionais de deleção:
Quick Erase, Full Erase, DoD Erase, Secure Erase, 7 Full Erase.

Análise dos métodos de deleção (erase)
1-Quick Erase
※Sanitization de dados
Prepare o HDD a ser deletado. Insira o HDD em qualquer uma das portas disponíveis.
Selecione a função “1.Quick Erase”. Pressione <OK> ou <GO> para iniciar a deleção.
O método Quick Erase apenas deletará o índice do HDD. É a maneira mais rápida para
deletar os dados de um HDD. Isso danificará os dados presentes no HDD. Certifique-se de
ter efetuado um backup de todos os dados importantes antes de utilizar esta função. Use as
teclas ▲▼ para visualizar as informações relacionadas a cada uma das portas.
2014/05/05 11:55:00
1.Quick Erase
▼
[03] 0:01
Complete

465G

2-Full Erase
Prepare o HDD a ser deletado. Insira o HDD em qualquer uma das portas disponíveis.
Selecione a função “2.Full Erase”. Pressione <OK> ou <GO> para iniciar a deleção.
O método Full erase apagará setores completos do HDD. Este processo levará um pouco
mais de tempo em relação ao método Quick Erase. Usários podem pressionar <ESC> para
cancelar, mas o formato original (e os dados) poderão não ser recuperáveis.
2014/05/05 11:55:00
2.Full Erase
▼
Quick Erase Pass:2
Erasing:0

Fail:0

3-DoD Erase “DoD 5220.22-M(E)”
Prepare o HDD a ser deletado. Insira o HDD em qualquer uma das portas disponíveis.
Selecione a função “3.DoD Erase”. Pressione <OK> ou <GO> para iniciar a deleção.
DoD Erase é um método que obedece os padrões do Departamento de Defesa dos Estados
Unidos (EUA) DoD5220.22-M(E). Este método apaga por completo o HDD três vezes,
bit-por-bit para sobrescrever os dados do HDD e garantir que estes dados não sejam
recuperáveis. O método DoD erase apagará cada setor do HDD três vezes: primeira
utilizando-se de zeros (0x00), segunda vez utilizando 0xFF(0xFF) e uma terceira vez com
caractéres aleatórios.
2014/05/05 11:55:00
3. DoD Erase
▼
DoD Erase
Erasing: 0

Pass:2
Fail: 0

Método DoD Erase

OBS  Tempo de deleção: O tempo de deleção do DoD erase levará três vezes
mais tempo em comparação ao método Full Erase.
4-DoD EraseComp (Erase&Compare)
Prepare o HDD a ser deletado. Insira o HDD em qualquer uma das portas disponíveis.
Selecione a função “4.DoD EraseComp”. Pressione <OK> ou <GO> para iniciar a deleção.
DoD EraseComp completamente apaga o HDD três vezes de acordo com os padrões
5220.22-M (E), e compara-o bit-por-bit baseado no método 3, certificando-se de uma
sobrescrição aleatória correta.
2014/05/05 11:55:00
4.DoD EraseComp
▼
DoD Erase

Pass:2

Erasing: 0

Fail: 0
▼

Compare

Pass:2

Erasing: 0

Fail: 0

Método DoD Erase&Compare

OBS

 Tempo de deleção: O tempo de deleção DoD EraseComp é 4 vezes mais
longo que o método Full Erase.

5-Secure Erase
Prepare o HDD a ser deletado. Insira o HDD em qualquer uma das portas disponíveis.
Selecione a função “5. Secure Erase”. Pressione <OK> ou <GO> para iniciar a deleção.
A deleção protegida removerá todos os dados do usuário do dispositivo e estes dados não
serão recuperáveis, incluindo áreas ocultas e inalcançáveis. Qualquer HDD que suporte
comandos de segurança poderá executar este método com êxito.
2014/05/05 11:55:00
5.Secure Erase
▼
Secure Erase Pass: 2
Erasing: 0

Fail: 0

Cuidado Altamente recomendado, favor NÃO interromper o processo de Secure
Erase. Caso contrário, poderá causar erro na leitura dos HDDs, que
posteriormente não poderão ser identificados pelo duplicador ou por
computadores. Se houver falhas no processo, execute qualquer um dos
métodos de deleção novamente ou desative a segurança presente no HDD
para recuperar o dispositivo. Nós não nos responsabilizamos por qualquer
dano causado.

6-7 Pass Erase“DoD 5220.22-M(ECE)”
Prepare o HDD a ser deletado. Insira o HDD em qualquer uma das portas disponíveis.
Selecione a função 6. “7 Pass Erase”. Pressione <OK> ou <GO> para iniciar a deleção.
7 Pass Erase (7-Pass DoD) é um método que obedece os padrões do Departamento de
Defesa dos Estados Unidos (EUA) DoD 5220.22-M(ECE). Este método apaga por completo o
HDD sete vezes, bit-por-bit para sobrescrever os dados do HDD e garantir que estes dados
não sejam recuperáveis.
2014/05/05 11:55:00
6.7 Full Erase
▼
7 Full Erase

Pass:2

Erasing:0

Fail:0

Método 7 Pass Erase

OBS  Tempo de deleção: O tempo de deleção do 7 Pass Erase é 7 vezes mais
longo que o método Full Erase.

Como utilizar: Gerenciamento de logs
※Relatório de registros (Log)
A ferramenta de gerenciamento de logs é um instrumento muito importante para auxiliar os
usuários no monitoramento e gravação do status de trabalho de cada porta e no
gerenciamento de todo processo de deleção/duplicação, e dos resultados obtidos.
Após finalizar os processos de deleção, os usuários podem extrair um relatório (log) em
arquivo .txt em um dispositivo USB.
Selecione a função “9. Log Manager”, e selecione dentre a gama de opções para exportar
um relatório diário, logs recentes, ou selecionar os logs dentro de um período de tempo.
2014/05/05

11:55:00

9.Log Manager
▼
[ Log #1-#39 ]
1.Out Today Report
1-Relatório diário
Exporta um Log do dia via porta USB ou dispositivo USB.
Selecione a função “9.1.Out Today Report”. Pressione <OK> para visualizar as informações
de cada porta via dispositivo USB. Remova o drive USB; plugue em um computador. Leia o
Log no computador.
[ Log #1-#39 ]
1.Out Today Report
2-Logs recentes
Para extrair um log dos últimos 1 a 28 dias via porta USB ou dispositivo USB.
Selecione a função “9.2.Out Recent Report”. Pressione <OK> para visualizar as informações
de cada porta via dispositivo USB. Remova o drive USB; plugue em um computador. Leia o
Log no computador.
[ Log #1-#39 ]
2.Out Recent Report

3-Logs por período
Para extrair um log dentro de um período de tempo via porta USB ou dispositivo USB.
Selecione a função “9.3.Out Period Date”. Pressione <OK> para visualizar as informações de
cada porta via dispositivo USB. Remova o drive USB; plugue em um computador. Leia o Log
no computador.

[ Log #1-#39 ]
3.Out Period Date

4-Funções avançadas
Coloque primeiramente a senha para acessar as funções avançadas que incluem: limpar
histórico de relatórios e mudança de senha.
Na primeira vez ao operar o eraser, a senha padrão de fábrica para acessar esta função é:
“123456”.
[ Log #1-#39 ]
4.Advanced Function
▼
Enter Password:
== >123456

Limpar todos os Logs (Registros)
Após colocar a senha, os registros salvos no eraser podem ser apagados.
[ Advanced Function ]
1.Clear ALL Log

Mudança de senha
O usuário pode resetar a senha a fim de proteger os logs. Para executar esta função os
usuários deverão utilizar as teclas ▲▼ para inserir a nova senha.
[ Advanced Function ]
2.Setup
▼
[ New Password ]
== >_

OBS ●

É altamente recomendado mudar a senha para proteger os logs.

Ajustar o relógio
Ajustar o relógio do duplicador.
[ Advanced Setup ]
1.Adjust Clock
▼
2014/05/05
12:02:02

※Como imprimir um relatório do eraser
Conecte uma impressora para imprimir relatórios via porta de console
A porta de console RS232 do aparelho se conecta a uma impressora para viabilizar a
impressão em tempo real de relatórios (logs), de cada porta. Os logs podem ser impressos
da seguinte maneira:
 Imprimir um relatório do aparelho para cada porta em processamento, imediatamente
após conclusão das tarefas.
 Quando os usuários não desejarem realizar uma impressão em tempo real dos logs,
apenas desligue a impressora.
 O eraser pode imprimir nos idiomas: Chinês ou Inglês.
Impressão de comprovante
 Impressão de relatório via Impressora de POS
1. Conecte o TP Eraser aos HDDs a serem processados. Execute um dos modos de
deleção (erase). Após completar o processo, o aparelho gravará as informações
aos HDD de cada porta.

Erase HDDs
2. Ligue uma impressora de POS (via porta de console) ao

Eraser
Aparelho ligado à impressora de POS
3. Selecione a função “7.4 Show Disk Info”, e então pressione <GO>. A impressora
de POS irá imprimir de imediato um comprovante.

Visão geral da utilização de uma impressora de POS
 Imprimir um relatório via dispositivo USB
1. Após completar as tarefas de deleção, insira um drive USB à porta USB do
aparelho.
2. Selecione a função “9. Log Manager”, selecione o período de tempo (9.1/9.2/9.3)
para saída do relatório completo.

Relatório de saída em drive USB
3. Depois de passar os dados para um dispositivo USB, remova o dispositivo do
aparelho e insira em um computador. Leia, ou faça a impressão dos relatórios
diretamente do computador.

Leitura dos logs no computador
Conteúdo dos relatórios:
Os relatórios incluem informações como: Número de série do HDD, número de setores
defeituosos (bad-sector), tempo de deleção (erase time), modo de deleção, status, e etc.
 Relatório do erase para cada porta
Os relatórios exibem informações de uma única porta.

Processo
Porta #4
Informações do
HDD da porta #4

Informações de
tempo

Relatório de uma única porta
 Relatório de Eventos
O relatório de eventos exibe o status do aparelho e os processos, na qual as
informações são referentes a todas as portas e todos os HDDs.
Data/Tempo
Processos
Resultado e
informações
do HDD
Relatório de Eventos

④Funções utilitárias
※Utilitários
1.Cópia
Passo 1: Prepare o HDD de origem e o HDD de destino.
Cuidado • É extremamente recomendável que a fonte e o destino tenham a
mesma capacidade de armazenamento.
• São compatíveis com o duplicador todos os modelos: SATA 1.0/2.0/3.0.
Será necessário o uso de adaptadores para realizar a cópia de
dispositivos com entradas diferentes, ex.: IDE, eSATA, mSATA.
Passo 2: Conecte o HDD de origem na porta origem, e os HDDs de destino às outras portas.
OBS Quando todos os HDD destino forem plugados, o aparelho começará a
duplicação automaticamente. Se todas as portas não estiverem conectadas,
será notificado no display o número de discos de destino. Pressione <OK>
para inciar o processo de duplicação.
Passo 3: Use as teclas ▲▼para selecionar “7.1.Copy HDD”, pressione <OK>. O processo de
duplicação iniciará.
OBS • Pressione ▲▼simultaneamente por 5 segundos para interromper a
operação no HDD de menor velocidade.
• Poderá ser utilizado “On-Time Monitor” para conferir a velocidade de
cada porta.
Passo 4: Finalização!
A qualidade da cópia e o tempo será mostrado no LCD após término do processo de
duplicação. Durante o processo de duplicação, todas as protas capturam em tempo-real e
notifica no display LCD.
Antes de executar esta função, usuários podem ir para "8.2.Copy Area" para definir área de
cópia e o método que será utilizado para a cópia dos discos. Depois de finalizar estas duas
configurações, volte para a função "7.1.Copy HDD" e pressione <OK>, o sistema iniciará a
cópia.
[ Utility ]
1.Copy
▼
Copy x1
0:30 100%

149 G
(3)149G

OBS •
•
•

É recomendado utilizar a função “Comparar” para verificar a qualidade
da cópia efetuada.
Para garantir a consistência dos dados, nós recomendamos que a
capacidade dos discos de origem e os discos de destino sejam a mesma.
É extremamente recomendável utilizar a função “Copy+Compare HDD"
para que se tenha uma cópia perfeita dos discos.

※Selecionar área de cópia do HDD matriz
Uma cópia de área pode reduzir grandemente o tempo de operação e fornecer melhor
eficiência no processo. Temos quatro métodos de cópia, quais são responsáveis por
diferentes áreas dos discos rígidos. Vá até a função “8.2 Copy Area”. Veja em
"※Setup-2-Copy Area".

Análise do sistema de cópia de área
[ Setup ]
8.Setup
▼
[ Setup ]
1.Copy Area
▼
[ Copy Area ]
System and Files
8.2-Copy Area

2-Comparação
Passo 1: Prepare o HDD de origem e o HDD de destino para comparação de dados.
Passo 2: Conecte o HDD de origem na porta origem, e os HDDs de destino às outras portas.
Passo 3: Use▲▼para selecionar “7.2.Compare HDD” e pressione <OK>. O aparelho iniciará
o processo de comparação de dados.
OBS Quando todos os HDD destino forem plugados, o aparelho começará a
comparação de dados automaticamente. Se todas as portas não estiverem
conectadas, será notificado no display o número de discos de destino.
Pressione <OK> para inciar o processo de comparação de dados. É
recomendável copiar dados utilizando a função “7.3.Copy+Compare HDD”.
O processo de comparação de dados serve para certificar-se da qualidade da cópia. Após
finalizar o processo de cópia “7.1 Copy HDD”, vá até a função, “7.2 Compare HDD”, e
pressione <OK> para executar o processo de comparação de dados, de HDD de origem com
HDD de destino (bit-por-bit).
[ Utility ]
2.Compare
▼
Compare x1

149 G

0:30 100% (3)149G
3-Cópia e Comparação de dados
Esta função é uma opção mais conveniente, pois ao invés da necessidade de utilizar a
função “7.2.Compare" e pressionar <OK> novamente após a cópia. A função
"7.3.Copy&Compare" automaticamente irá realizar o processo de comparação de dados ao
término do processo de cópia, para certificar a qualidade da cópia.
[ Utility ]
3.Copy+Compare
▼
Copy x 1
149G
0:30 100%

(3)149G

4-Visulizar as informações do disco.
Após o término das funções de deleção/duplicação, pressione ▲▼ para cima/para baixo
para checar o status de cada porta, como número de série do HDD, modelo do HDD,
capacidade do HDD, e etc.
Selecione a função “7.4. Show HDD Info”. Pressione <OK> para entrar e utilize ▲▼ para
cima/para baixo, para visualizar o nome do HDD, capacidade do HDD, de cada porta.
[ Utility ]
4.Show Disk Info.
▼
[ 01 ] 465.8GB
ST3500413AS

Porta 1 – Capacidade do HDD
Porta 1 – Nome do HDD

5-Visualizar as informações de sistema.
Selecione a função “7.5.System Info”. Pressione <OK> para entrar e utilize ▲▼ para
cima/para baixo, para visualizar as informações.
[ Utility ]
5.Show System Info.
▼
HDD Eraser x 4
Ver: 2.33.4

Nome do sistema
Versão do FW

▼
Build:2014050801
[80000.0]

Pressione a tecla▼para
visualizar mais informações

6- Atualização de sistema
Esta função é para executar uma atualização de firmware do sistema. Favor descompactar a
última BIOS e salvar no diretório raíz.
Há dois métodos para atualização, escolhe a opção mais conveniente para realizar a
atualização do sistema.

Atualização por dispositivo USB
Passo 1: Criar USB de atualização
Faça o download do ultimo Firmware e salve no diretório raiz do dispositivo USB.

OBS Certifique-se de que o formato do drive USB seja FAT 16/32.
Passo 2: Conectando à porta USB
Insira o dispositivo USB na porta USB localizada na lateral do aparelho.

Passo 3: Enter “Update System”
Selecione e entre na função “7.6 Update System”. Pressione <OK> para iniciar a atualização.
As atualizações levam no máximo 1 minuto para completear.
[ Utility ]
6.Update System
Cuidado Favor não interromper o Sistema durante atualização de BIOS, o não
cumprimento desta recomendação poderá causar erros irreversíveis no
duplicador. Nós não nos responsabilizamos por qualquer dano.

※Configuração
1-Menu inicial
Reseta qualquer função quando o aparelho for ligado.
[ Setup ]
1.Start-up Menu
▼
[ Start-up Menu ]
1.Quick Erase
2-Área de cópia
Esta configuração permite que seja selecionada o método de cópia que será usado. O
método mais rápido de duplicação é o Quick Copy (Sistema e Arquivos).
[ Setup ]
2.Copy Area
Abaixo, um exemplo dos métodos de cópia de área. Como por exemplo: Duas partições em
um HDD com capacidade de 120GB. Dados e Sistema operacional (90G, C:30G/D:60G) São
salvos em uma única partição.

OBS • É recomendável utilizar a função comparação de dados para atestar a
qualidade da cópia (duplicação) realizada.
• É recomendável realizar a duplicação de dados através da função
“7.3.Copy+Compare HDD”

Sistema e Arquivos: Quick Copy/Compare
Copiará apenas o Sistema e arquivos do HDD de origem ao invés do HDD por completo. O
aparelho analisará o HDD de origem e identificar os dados a serem copiados. Estando os
dados do HDD de origem em conformidade com a capacidade de armazenamento do HDD
de destino, a cópia será processada. Os formatos FAT16/32/64, NTFS, ext2/3/4, HFS/HFS+/HFX
são compatíveis neste modo.
[ Setup ]
2.Copy Area
▼
[ Copy Area ]
System and Files

Todas as partições: Todos os formatos
Na cópia de uma partição complete bit-por-bit, não importa se existem dados nos HDDs ou
não. A capacidade dos HDDs de destino haverão apenas de ser maiores que a partição que
se deseja criar.
[ Copy Area ]
ALL Partitions

HDD Completo: Compatível com todos os formatos
Duplicação/Espelhamento do HDD complete, não importa o conteúdo, format, partição ou
espaço livre. Este modo não analisa os dados, apenas processa o espelhamento de
informações dos discos.
[ Copy Area ]
Whole HDD

Porcentagem(%): Todos os formatos
Copia apenas uma porcentagem definida do HDD de origem.
[ Copy Area ]
Percentage%
▼
Start Percentage
0%
▼
End Percentage
50%

OBS ●

O tempo de duplicação é afetada de acordo com a velocidade de
processamento dos HDDs em questão.

3-Ignorar Erro
Selecionar a função “8.3 Skip Error” para ignorer os erros dos HDDs de origem, e dos HDDs
de destino durante a cópia. Usuários podem definir uma tolerância de números de setores
defeituosos (bad-sector), de 0 a 65535 ou ilimitado. Durante o processo de cópia, quando o
duplicador detector um bad-sector, este ignorará o setor e continuará com o processo. Se o
número de erros exceder a tolerância definida anteriormente, o sistema irá interromper o
processo notificando falha na cópia.
[ Setup ]
3.Skip Error
▼
[ Skip Error ]
0
OBS ●

●

Se for requerido que se estabeleça uma política severa em referência a
não haver erros nos HDDs durante as tarefas, defina a tolerância para 0
(Skip Error = 0).
Esta configuração funciona apenas para a função “Cópia”.

4-Restaurar padrão
Restaura todos os parâmetros do aparelho para os parâmetros originais de fábrica.
[ Setup ]
5.Restore Default
▼
Warning:
Clear Parameter

⑤Tabela de funções do TP400
Function
1.Quick Erase

Item & Description
Apaga o índice do HDD, o processo é mais rápido.

2.Full Erase

Apaga todo o HDD, incluíndo o espaço livre.

3.DoD Erase

4.DoD EraseComp

5.Secure Erase
6.7 Pass Erase

7.Utilitários

8.Configuração

Apaga o HDD três vezes, de acordo com os padrões de deleção do
Departamento de Defesa dos EUA, DoD 5220.22-M(E).
Apaga o HDD três vezes e compara os dados uma vez. De acordo com os
padrões de deleção do Departamento de Defesa dos EUA, DoD
5220.22-M(E).
Apaga todo o HDD , inclusive HPA/DOC ou outra área que não são
carregáveis, um método internacional de alto padrão de segurança.
Apaga e sobrescreve os HDDs 7. De acordo com os padrões de deleção do
Departamento de Defesa dos EUA ,DoD 5220.22-M(ECE).
7.1 Copy
Copia os dados dos HDDs de origem para os HDDs de destino.
7.2 Compare
Compara bit-por-bit entre os discos de origem e os discos de destino para
certificar a qualidade da cópia.
7.3 Copy+Compare
Copy and Compare source to targets and immediately compare after finish
duplication.
7.4 Visualizar as informações do disco.
Mostra as informações dos HDDs conectados, como marca, capacidade total
e etc.
7.5 Visualizar as informações de sistema.
Mostra as informações do duplicador, como modelo do aparelho, versão de
software e etc.
7.6 Atualização de sistema
Atualiza o firmware do Sistema.
8.1 Menu inicial
Seleciona a função a ser utilizada ao ligar o aparelho.
8.2.1 Sistema e Arquivos
Copia os dados apenas para salvar os arquivos.
8.2.2 Todas as partições
Copia as partições dos HDDs, ignorando espaço não
particionado ou espaço não utilizado.
8.2 Área de cópia
8.2.3 HDD completo
Copia por completo o HDD, inclusive o espaço não
utilizado.
8.2.4 Porcentagem(%)
Define a porcentagem que será efetuada a cópia.

8.Configuração

8.3 Ignorar erro
Configuração para ignorer erros durante processo de duplicação. Define os
parâmetros de tolerância entre 0 a 65535 bad-sector, ou ilimitado.
8.4 Restaurar padrão
Restaura o aparelho para os parâmetros originais de fábrica.
9.1 Relatório diário
Emite relatórios do dia.
9.2 Logs recentes
Emite relatórios dos últimos 1 a 28 dias.

9.3 Logs por período
9.Gerenciador de logs Extrai um relatório dentro de um período de tempo específico

9.4 Funções
avançadas

9.4.1 Limpar todos os logs
Deleta todos os logs registrados após inserção de senha
9.4.2 Configurar senha
Reseta a senha para gerenciamento de logs.
9.4.3 Ajuste de relógio
Reseta o relógio interno do sistema (duplicador).

Especificações do TP400
Modelo
Destino/Porta

TP400G
4 portas para erase sincronizado, 1 a 3 para duplicação
Memória Buffer
Velocidade
máxima
Tipo de operação
Idioma
Display

128MB
7.2 GB/min (*Performance real dependerá da velocidade dos
HDDs
Stand-alone operation
Informações
Eraser: English, Japanese; Impressora: English
2x20 Display LCD Monocromático
Gerais
Indicador individual LED em cada soquete:
LED
Amarelo (Energia), Verde (Completo), Vermelho (Falha)
5 botões: ▲(para cima), ▼(para baixo), O (confirmar/entrar),
Teclas de controle
X(sair/cancelar), GO(Continuar/Imprimir)
Deleção de dados Quick Erase, Full Erase, DoD Erase, Secure Erase, 7 Pass Erase
Quick Copy (Sistema e Arquivos), Todas as partições, HDD
Função de cópia
completo, Porcentagem
Funções
Comparação de
Comparação de dados Bit por bit.
dados
Gerenciamento de
Funções
Relatórios log podem ser gerados via drive USB
logs
Avançadas Comprovantes
Comprovantes impressos diretamente para cada HDD.
Sistema
operacional
Todos (Windows, Linux, e outros sistemas operacionais)
compatível
Quick Copy: FAT16/32/64, NTFS, Linux(Ext2/3/4),
Formatos de cópia Mac(HFS/HFS+/HFX)
Compatibilidade
Cópia de área complete/partições: todos os formatos
Sem adaptador
Interface

1.8” , 2.5” &3.5”SATA HDD/SSD

2.5”, 3.5”IDE HDD, mSATA SSD,
microSATA, eSATA, iVDR
ESC/POS , formato padrão para impressoras EPSON de POS
Com adaptador

Impressora
Fonte de
ailmentação

Hardware

Entrada

12V,9A

Dimensões (cm)
Peso (g)
Temperatura
Umidade

Saída
Voltágem ajustável: 100V-240V, 50/60Hz.
19.5 x 9.5 x 3
700
Em operação: 5°C ~ 45°C
Armazenado: -20°C ~ 85°C
Em operação: 20% ~ 80%
Armazenado: 5% ~ 95%

Certificados

FCC、CE、RoHS

