
Embedded DataStation EDS14

Hardware de Excelência
Como personificação da excelente capacidade do aperfeiçoado hardware 
da Synology, o EDS14 apresenta uma estrutura compacta e portátil, com 
um design sem ventoinhas nem discos e uma funcionalidade avançada 
de armazenamento na rede, sem prejuízo da fiabilidade do sistema ou da 
qualidade do serviço. O Synology EDS14 ostenta uma excecional durabilidade 
no desafio dos ambientes térmicos sem a refrigeração de qualquer ventoinha. 
O mecanismo de refrigeração dinâmica especificamente programado para o 
EDS14 garante o tempo de ligação do sistema e uma CPU saudável mesmo sob 
elevadas temperaturas circundantes de 50˚C. Apesar do seu reduzido tamanho, 
o EDS14 dispõe de uma CPU de 1.2GHz com 512MB de RAM, garantindo as 
capacidades de utilização em computação e multitarefas. Para um modelo 
dependente de unidades externas, o EDS14 dispõe de um notável desempenho 
de leitura/escrita - até 111.94 MB/segundo na leitura, com uma unidade USB 3.0 
em ambiente Windows® e de 50.58 MB/segundo na escrita.1

O avançado design de hardware do EDS14 aloja duas portas LAN, um leitor 
de cartões SD, uma interface USB 3.0 e uma USB 2.0 - tudo dentro de uma 
estrutura de 125 x 125 x 31 mm. O EDS14 suporta a mais recente interface de 
armazenamento externo - USB 3.0 e SDXC/UHS-I - maximizando a disponibilidade 
do sistema com velocidade e capacidade.

Incomparável Versatilidade
Com o seu tamanho físico compacto, o EDS14 é o servidor NAS mais versátil da 
gama de produtos da Synology e foi otimizado para utilização numa grande 
variedade de ambientes. Além do aumento da resistência à amplitude térmica, 
o EDS14 tolera uma voltagem dinâmica de entrada DC de 7 a 24V, tornando-o 
compatível com várias fontes de alimentação, como a ficha do isqueiro 
num automóvel. É possível agendar uma saída DC até 1A para alimentar 
um dispositivo externo quando a tomada de corrente elétrica estiver fora do 
alcance. Os dispositivos periféricos podem ser ligados, desligados ou repostos 
remotamente, em conformidade com um programa de utilização da interface 
de gestão do DiskStation Manager (disponível a partir da versão DSM 5.0). 
Equipado com duas portas LAN, O EDS14 protege as tarefas de rede local e a 
ligação à Internet das interferências mútuas. Com o suporte para divisores PoE, o 
EDS14 também é ideal para a utilização em ambiente PoE. 

 ● Nível de resistência térmica 

industrial de -20˚C a 50˚C 

(-4˚F a 122˚F)

 ● A Dual LAN garante a 

versatilidade da utilização e 

o tempo de ligação na rede

 ● Armazenamento SD de alta 

velocidade SDXC UHS-I e USB 

3.0 Plug-n-play

 ● Até 111,94 MB/segundo na 

leitura e 50,58 MB/segundo 

na escrita com USB 3.0

 ● Até 77,81 MB/segundo na 

leitura e 45,4 MB/segundo na 

escrita com SDXC

 ● Saída de corrente DC para 

dispositivos periféricos

 ● Basta ligar e está pronto a 

utilizar 

 ● Em execução no Synology 

DiskStation Manager (DSM)

Pontos-chave

O Synology® Embedded DataStation EDS14 é um servidor NAS topo de gama, 
do tamanho de uma mão. Combinando portabilidade com resistência, o EDS14 
permite-lhe implementar as soluções avançadas de armazenamento na rede da 
Synology numa vasta gama de localizações físicas. O Synology EDS14 dispõe do 
suporte de uma garantia limitada por 3 anos da Synology.



NVR Preparado para a Cloud
O S14 foi especificamente concebido para executar a Synology Surveillance 
Station, uma solução NVR topo de gama, com valiosas funcionalidades que 
cumprem os mais exigentes requisitos de vigilância em empresas. Além da 
sua configuração intuitiva e interface sem problemas, a Surveillance Station 
disponibiliza uma experiência otimizada na visualização em direto, com 
operações no ecrã, ferramentas analíticas inteligentes, como a deteção 
de movimento e um sistema de alerta que envia notificações instantâneas 
através de SMS, E-mail, Skype e DS cam. A Synology trabalha diligentemente 
para integrar todos os tipos de câmaras IP existentes no mercado e suporta 
atualmente mais de 2.400 modelos de câmaras IP.

QuickConnect e Acesso Móvel
O QuickConnect é um dos serviços de que a Synology mais se orgulha. Em 
casos onde as regras do encaminhamento de portas não podem ser aplicadas, 
o QuickConnect disponibiliza o acesso remoto direto aos seus ficheiros no EDS14, 
sem complicadas configurações de router. Com o DS cam, uma aplicação 
dedicada disponível para dispositivos Android e iOS, os utilizadores podem 
visualizar as câmaras IP em direto, receber notificações e aceder a gravações 
do histórico, sob pedido. A Synology também disponibiliza aplicações móveis 
que lhe permitem desfrutar da total variedade da sua biblioteca multimédia, 
mesmo à distância. Pode transmitir os seus álbuns privados e as coleções de 
música e vídeo a partir de casa, com o EDS14. Disponível nas plataformas iOS, 
Android™ e Windows Phone, no DS photo+, DS audio e DS video e mobiliza a sua 
Photo Station, Audio Station e Video Station, colocando terabytes de conteúdos 
na ponta dos seus dedos. 

Plataforma de Partilha de Ficheiros em Windows + Mac + Linux
O Synology EDS14 proporciona um abrangente suporte ao protocolo de 
rede, garantindo a eficiente partilha de ficheiros nas plataformas Windows, 
Mac® e Linux® . O acesso a ficheiros pela Internet é simplificado pelo servidor 
FTP encriptado e o explorador de ficheiros baseado na Internet, o Synology 
File Station. A compatibilidade com HTTPS, firewall e bloqueio automático 
de IPs garante que a partilha de ficheiros é protegida a um elevado nível de 
segurança.

Para utilizadores frequentemente em viagem, a Synology disponibiliza uma 
aplicação adequada, o DS file, para os dispositivos móveis mais populares, 
como o iPhone®, iPad®, dispositivos Android e o Windows Phone. Tudo o que 
estiver guardado no Synology EDS14 pode agora ser acedido remotamente 
com o DS file.

Eficiência Energética com um Design Sofisticado e Silencioso
Todos os dispositivos Synology NAS são concebidos com a eficiência energética 
como um dos seus objetivos. Não só está equipado com a tecnologia de 
refrigeração inteligente da Synology para manter o arrefecimento contínuo 
do sistema, como o seu design de redução de ruído o torna verdadeiramente 
silencioso. Todos os produtos Synology são fabricados com peças em 
conformidade com a diretiva RoHS e embalados com materiais reciclados. A 
Synology reconhece a sua responsabilidade como cidadão global e trabalha 
continuamente para reduzir o impacto ambiental de cada produto fabricado.

Disponibilidade Total
Aceda à sua DataStation em qualquer local, 

utilizando as aplicações móveis da Synology.

Gravação à Margem
O EDS14 funciona como o seu agente de 

gravação à margem fiável em localizações 

remotas.

Wi-Fi / 3G / 4G 

Sede



Especificações técnicas
Hardware

CPU Marvell Armada 370 1.2GHz

Ponto Flutuante Sim

Motor de Encriptação em Hardware Sim

Memória DDR3 512MB

Interface de Dispositivo Externo Porta USB 3.0 X 1, Porta USB 2.0 X 1, Leitor de cartões SD X 1

Cartão SD SDXC/UHS-I, SDHC/C10

Dimensões (A x L x D) 31mm X 125mm X 125mm

Peso 295g

LAN Gigabit X 2

Suporte sem fios Sim (dongles sem fios não incluídos)

Entrada DC dinâmica 7 a 24V; 2A  (Transformador no conjunto: 12V; 2A)

Saída DC Corrente: 1A
Voltagem: Consistente com Entrada DC

Tensão da Potência de Entrada CA 100V a 240V

Frequência da Tensão 50Hz a 60Hz, Fase simples

Temperatura de Funcionamento EDS14 com entrada DC directa: -4 a 122˚F (-20 a 50˚C)
Transformador elétrico AC no conjunto: 32 a 122˚F (0 a 50˚C)

Temperatura de Armazenamento -20°C a 60°C (-5°F a 140°F)

Humidade Relativa 5% a 95%RH

Especificações do DSM

Protocolos de Rede CIFS, AFP, NFS, FTP, WebDAV, CalDAV, Telnet, SSH, SNMP, VPN (PPTP, OpenVPN™, L2TP)

Sistema de Ficheiros Externo: EXT4, EXT3, FAT, NTFS, HFS+ (Só de leitura)

Capacidade de partilha de ficheiros Máximo de Contas de Utilizador: 128, Grupo Máx.: 64, Pasta partilhada Máx.: 32,
Máx. de Ligações CIFS/AFP/FTP Concorrentes: 128

Segurança FTP em SSL/TLS, Bloqueio Automático de IP, Firewall, Cópia de Segurança na Rede Encriptada em Rsync, 
Ligação HTTPS

Utilitários Synology Web Assistant, Synology Assistant, Synology Data Replicator, Cloud Station

Clientes Suportados Windows XP e posterior, Mac OS X® 10.5 e posterior, Ubuntu 9.04 e posterior

Suporta Navegadores Chrome™, Firefox®, Internet Explorer® 8 e posterior, Safari® 5 e posterior, Safari (iOS 5 ou posterior no iPad), 
Chrome (Android 4.0 em tablets)

Idioma English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svensk, Nederlands, Русский, Polski, Magyar,     
Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český,            
  

Ligações e Botões
1 Indicador de Energia

2 Indicadores LAN

3 Indicador de Disco/SD

4 Ranhura de Cartão SD

5 Porta USB 3.0

6 Botão RESET

7 Porta USB 2.0

8 Portas LAN

9 Porta de Energia

10 Porta de Saída DC

11 Botão Ejectar do Disco/SD

1 2

765 8

3 4

9

10 11



Aplicações

Soluções para Cópia de Segurança
Cópia de Segurança Local, Cópia Segurança do Ambiente de trabalho (Windows: Synology Data 
Replicator; Mac: Apple® Time Machine® - aplicação de cópia de segurança), Sincronização de Pasta 
Partilhada - Número Máx. de Tarefas: 2, Cópia de Segurança de Configuração

Servidor de FTP Controlo da Largura de banda, Série da porta de FTP passivo personalizada, FTP anónimo, Registo de 
transferência

Servidor de Impressora Nº Máx. de Impressoras: 2, Protocolos de Impressão: LPR, CIFS, IPP, iOS Printing, Google Cloud Print™, Servidor 
de Impressão Multifunções (MFP) (as funções MFP destinam-se apenas a PCs com Windows)

Aplicações iOS/Android: DS audio, DS cam, DS cloud, DS download, DS file, DS finder, DS photo+, DS video

Aplicações Windows Phone DS audio, DS file, DS finder, DS photo+, DS video 

Pacotes Adicionais

Surveillance Station
Nº de câmaras IP predefinido: 2, Nº Máx. de câmaras IP (necessárias licenças): 5 (temperatura circundante 
inferior a 38 °C / 100°F) ou 2  (temperatura circundante superior a 38 °C / 100°F) (1 licença gratuita para 
instalar 1 câmara IP. Podem ser adquiridas licenças adicionais para expandir a quota de licenças.)

VPN Server Ligações máximas: 5, Método VPN: PPTP, OpenVPN, L2TP

DHCP Server DHCP Server independente em diferentes Interfaces de Rede, Suporte de sub redes múltiplas, Reserva de 
endereço

Cloud Station Transferência de ficheiros concorrente máxima: 128; Retenção de Histórico e Versões de ficheiros 
eliminados

DLNA®/UPnP® Media Server Com certificação DLNA, PS3®/Xbox 360® Suporte

Download Station Protocolos de Transferência suportados: BT/HTTP/FTP/NZB/eMule
Máximo de tarefas de transferências concorrentes: 50

Outros Pacotes Photo Station, Audio Station, Video Station, iTunes® Server, Pacotes de Terceiros

Ambiente e embalamento

Ambiente Conformidade com a Diretiva RoHS

Conteúdo da Embalagem Unidade principal EDS14, Nota de boas-vindas, Transformador elétrico AC, Cabo LAN RJ-45

Acessórios opcionais Controlo remoto, Conjunto de licenças da câmara

Garantia 3 anos

*As especificações do modelo estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. Consulte www.synology.com para obter informações mais recentes. 
1. Os números do desempenho variam em diferentes ambientes. A Synology dedica-se ao melhoramento contínuo do desempenho. Pode encontrar os números mais 

recentes em www.synology.com.
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