Unidade de expansão RX1217/RX1217RP
A Unidade de expansão Synology RX1217/RX1217RP proporciona uma solução sem esforço
para expansão de volume de dados e cópia de segurança de dados para Synology 2U
RackStation NAS1. Com 12 compartimentos para unidades adicionais, a RX1217/RX1217RP
expande de forma simples a capacidade de armazenamento do Synology NAS ligado de
forma ininterrupta. A Synology RX1217/RX1217RP dispõe do suporte de uma garantia limitada de
5 anos da Synology.

Destaques
●●

Design Plug-and-Use para
uma atualização do espaço
de armazenamento contínua

●●

Expansão de volume online
de forma ininterrupta

●●

As fontes de alimentação
redundantes garantem a
continuidade do serviço
(apenas RX1217RP)

●●

Expansão de volume e cópia de segurança
Quando ficar com pouca capacidade de armazenamento na Synology 2U
RackStation1, a Synology RX1217/RX1217RP proporciona uma forma fácil de
aumentar imediatamente a capacidade com 12 unidades adicionais. O volume RAID
na Synology RackStation pode ser expandido diretamente sem ter de reformatar
as unidades existentes, ao garantir que a Synology RackStation continua com o seu
serviço durante a expansão da capacidade.
A Synology RX1217/RX1217RP pode ser utilizada como uma solução de cópia de
segurança local dedicada para a Synology RackStation. Quando criada como um
volume separado, a RX1217/RX1217RP proporciona uma excelente solução de cópia
de segurança para unidades locais no caso de avaria do sistema.

Gerida pelo Synology

Design Plug-and-Use fiável

DiskStation Manager (DSM)

A Synology 2U RackStation liga de forma segura à RX1217/RX1217RP com um cabo
de expansão de banda larga, que garante uma transmissão máxima. Permite que
as unidades na RX1217/RX1217RP ligada funcionem como internas da Synology
RackStation, sem demoras na obtenção de dados. Para garantir que o serviço está
funcional 24 horas por dia e 7 dias por semana, a Synology RX1217RP está equipada
com unidades de fonte de alimentação redundantes, permitindo um suporte
automático contra falhas caso uma das PSU falhe.

Amigo do ambiente e fácil de gerir
O modo Deep Sleep (suspensão longa) pode ser configurado manualmente para se
iniciar de forma automática quando o sistema estiver inativo durante um período de
tempo. Isto não só poupa energia, como também aumenta a vida útil das unidades.
A RX1217/RX1217RP irá também desligar-se/ligar-se com a RackStation ligada, pelo
que não é necessária qualquer intervenção do utilizador para manter o sistema a
funcionar de forma inteligente e eficiente.

Ligações e botões
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1

Botão e indicador de alimentação

2

Botão para desligar o sinal sonoro

3

Indicador de estado da unidade

4

Tabuleiro de unidades

5

Interruptor ligar/desligar da PSU

6

Porta de alimentação

7

Ventoinha da PSU

8

Porta de expansão

9

Indicador da PSU e botão para desligar o
sinal sonoro

Especificações técnicas
Hardware
Tipo de unidade compatível

12 SATA de 3,5" ou 2,5" (discos rígidos não incluídos)

Porta de expansão

1 Infiniband

Unidade com capacidade Hot-Swap

Sim

Dimensões (A x L x P)

RX1217: 88 mm x 430,5 mm x 644 mm
RX1217RP: 88 mm x 430,5 mm x 696 mm

Peso

12,7 kg (RX1217)/13,4 kg (RX1217RP)

Ventoinha do sistema

3 (80 mm x 80 mm x 32 mm)

Recuperação de energia

Sincronizado com a Synology RackStation ligada

Tensão de alimentação de entrada CA

100 V a 240 V

Frequência da tensão

50 Hz a 60 Hz, monofásica

Temperatura de funcionamento

5°C a 35°C (40°F a 95°F)

Temperatura de armazenamento

-20°C a 60°C (-5°F a 140°F)

Humidade relativa

5% a 95% de HR

Ambiente e embalagem
Ambiente

Conformidade com a diretiva RoHS

Conteúdo da embalagem

Unidade principal RX1217/RX1217RP, guia de instalação rápida, pacote de acessórios, 1 cabo de alimentação CA (RX1217),
2 cabos de alimentação CA (RX1217RP), cabo de expansão

Acessórios opcionais

Synology RKS1317– Kit de calha deslizante

Certificação

FCC: Classe A, CE: Classe A, BSMI: Classe A

Garantia

5 anos2

*As especificações estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. Consulte www.synology.com para obter as informações mais recentes.
1. Consulte www.synology.com para os mais recentes modelos Synology RackStation suportados.
2. O período da garantia começa na data de compra indicada no recibo de compra. Visite https://www.synology.com/company/legal/warranty para obter mais informações.
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