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Toine
moderator

Joined: 06 Apr 2000
Posts: 371
Location: Amsterdam
Status: Offline

Posted: Wed 17 September 2003, 14:20    Post subject: tapestreamer stator

Dit is de opengewerkte motor van mijn oude Conner tapestreamer (kon max 1Gb compressed per tape kwijt, goed toen er nog geen CD-ROM was).

Schitterende 12-puntige stator met 0,4 mm draad gewikkeld in stervorm.
Magneet is redelijk sterk en krasvast.

Enkele maten:
buitendiameter bel: 35,2 mm
dikte magneetring: 1,5 mm

De oorspronkelijke zware ijzeren achterplaat is erafgehaald door het messing borgrandje weg te slijpen.
De messing kern heeft een buitendiameter van 11,9 mm en plaats voor een as van 3 mm doorsnede

Mijn vraag is nu, hoe krijg ik een bevestigingsplaatje o.i.d. aan de stator bevestigd?

Zonder de stator ergens aan vast te maken kan ik niet 'proefdraaien' 

[This message has been edited by Toine (edited 23-09-2003).]
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Paul van Beek
Guest

Status: Offline

Posted: Sun 20 June 2004, 16:08    Post subject:

Vorig jaar stelde je een vraag over de motor van een oude tapestreamer. Was dat een Conner streamer geschikt voor tapes o.o. QuickWide 80 tapes (200-420 Mb)??
Ik heb zo'n streamer en backups op tapes maar ik ben de software (uit 19980) kwijt. Kan je mij daar misschien nog aan helpen?
Ik mis namelijk wat belangrijke correspondentie.
Paul. pvbeek@planet.nl
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Toine
moderator

Joined: 06 Apr 2000
Posts: 371
Location: Amsterdam
Status: Offline

Posted: Mon 21 June 2004, 10:04    Post subject:

Ik gebruikte TRAVAN tapes.

De software die ik nog heb liggen bestaat uit 6 floppen in totaal.
Weet niet of deze software ook geschikt is voor jouw streamer, waarschijnlijk wel.
Grote kans overigens dat er recentere versies bestann dan die ik heb.

Backup Exec voor DOS (versie 2.5 f) 4 floppen
Backup Exec voor Windows (versie 2.5. f) 2 floppen

Op de flop labels staat Copyright 1995 Conner Peripherals, Inc.

Dit is later overgenomen door Seagate.

Via hun site kwam ik op http://www.veritas.com/index.html

Misschien heb je daar iets aan.
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