
Bezproblemowa 
rozbudowa pojemności 
serwerów Synology

 Synology RXD1219sas to jednostka 

rozszerzająca o wysokości 2U, która 

zapewnia łatwe w obsłudze rozwiązanie 

do rozbudowy pamięci masowej 

serwerów Synology1. Po bezpośrednim 

podłączeniu za pomocą kabla mini-SAS 

HD można na bieżąco dodawać do 12 

dodatkowych kieszeni na napędy SAS 

2,5 cala / 3,5 cala. Serwer Synology 

RXD1219sas jest objęty 5-letnią 

ograniczoną gwarancją firmy Synology2.

Jednostka rozszerzająca

RXD1219sas

Najważniejsze cechy

• Konstrukcja typu „podłącz i używaj” zapewnia 

bezproblemowe rozszerzanie pojemności pamięci 

masowej

• 12 dodatkowych wnęk na napędy interfejsu SAS, które 

umożliwiają błyskawiczne rozszerzanie wolumenu online

• Łączność Mini-SAS HD zapewniająca wysoką wydajność 

transmisji danych

• Dodatkowe zasilacze maksymalizujące czas pracy 

serwera

• Obsługa szybkiego mocowania stelażowego przy użyciu 

zestawu Synology Rail Kit RKS1317

• Objęty 5-letnią ograniczoną gwarancją firmy Synology2
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Rozszerzanie i kopia zapasowa woluminów

Wystarczy podłączyć jednostkę rozszerzającą Synology RXD1219sas 
do odpowiedniego serwera Synology1, aby była gotowa do użycia. 
Nie jest wymagana instalacja dodatkowego oprogramowania w celu 
bezproblemowej rozbudowy pamięci masowej.  

Urządzenie RXD1219sas to elastyczne rozwiązanie obsługujące 
rozbudowę wolumenów w czasie pracy oraz pełniące funkcję lokalnego 
miejsca docelowego kopii zapasowych. Gdy na serwerze Synology 
brakuje miejsca, RXD1219sas zapewnia łatwą rozbudowę pojemności 
poprzez dodanie do systemu 12 dodatkowych 3,5-calowych / 
2,5-calowych dysków SAS. 

Konstrukcja o maksymalnej niezawodności

Nadmiarowe zasilacze zapewniają maksymalny czas pracy bez 
przestojów, a główne komponenty systemu, w tym moduły SAS i 
wentylatory systemowe, są modulowane. W przypadku awarii można je 
łatwo wymienić, aby zapewnić maksymalny czas pracy systemu. Szuflady 
dysków wymieniane podczas pracy można również łatwo wymieniać w 
razie awarii. 

Dzięki zestawowi szyn ślizgowych RKS1317 firmy Synology, 
niewymagającym narzędzi, możesz łatwo i bezpiecznie zainstalować szafę 
serwerową.

Transmisja danych o wysokiej wydajności

Interfejs mini-SAS HD zapewnia łączność o wysokiej przepustowości w 
celu uzyskania maksymalnej przepustowości podczas przesyłania danych 
między serwerem Synology a RXD1219sas. Umożliwia to korzystanie z 
dysków podłączonej jednostki RXD1219sas tak, jakby stanowiły one dyski 
wewnętrzne serwera Synology, bez opóźnień podczas odczytu danych.

Objęty 5-letnią ograniczoną gwarancją firmy 
Synology 

Synology RXD1219sas zaprojektowano z myślą o niezawodnym 
przechowywaniu danych i jest objęta 5-letnią ograniczoną gwarancją 
firmy Synology2, która zapewnia usługi wymiany sprzętu i pomocy 
technicznej, aby zmaksymalizować zwrot z inwestycji.

Modułowa konstrukcja

Wszystkie najważniejsze elementy systemu są 
modulowane z myślą o łatwej wymianie, aby 
zapewnić maksymalny czas pracy bez przestojów.

5-letnia ograniczona gwarancja firmy 
Synology

5-letnia ograniczona gwarancja2 obejmuje 
usługi pomocy technicznej, które zapewniają 
bezproblemową pracę firmy.

Nadmiarowe moduły SAS i wentylatorów

Jednostki zasilacza nadmiarowego
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1 Przycisk i wskaźnik zasilania 2 Wskaźnik alertów 3 Przycisk wyłączania sygnału 
dźwiękowego 4 Kieszeń dysku

5 Wskaźnik stanu dysku 6 Element zwalniający zestawu do 
montażu szynowego 7 Gniazdo zasilania        8 Wskaźnik zasilacza i przycisk 

wyłączania sygnału dźwiękowego

9 Wentylator zasilacza 10 Wskaźnik stanu 11 Wskaźnik alertów 12 Wskaźnik identyfikacyjny jednostki 
rozszerzającej

13 Port SAS IN i wskaźnik 14 Port SAS OUT i wskaźnik

Specyfikacja techniczna 
Sprzęt 

Zgodny typ dysków 12 dysków SAS HDD/SSD 3,5"/2,5” (dyski nie wchodzą w skład zestawu)

Porty zewnętrzne (na moduł) • 1 port SAS IN
• 1 port SAS OUT

Wymiary (wys. × szer. × gł.)
• 88 × 430,5 × 692 mm
• 88 × 482 × 724 mm (z uchwytem serwera)
• 2U

Waga 18,2 kg 

Wentylator systemowy (na 
moduł) 2 wentylatory (60 × 60 × 51 mm)

Napięcie wejściowe zasilania 
prądem zmiennym 100 – 240 V (prąd zmienny)

Częstotliwość zasilania 50 / 60 Hz, jednofazowo

Przywracanie zasilania Zsynchronizowano z podłączonym serwerem Synology1

Temperatura pracy Od 0°C do 35°C (od 32°F do 95°F)

Temperatura przechowywania Od -20°C do 60°C (od -5°F do 140°F)

Wilgotność względna Od 5 do 95% 

Maksymalna wysokość pracy 5000 m

Ochrona środowiska i opakowanie
Ochrona środowiska Zgodność z dyrektywą RoHS

Zawartość opakowania

• Jednostka główna RXD1219sas x 1
• Przewodnik szybkiej instalacji x 1
• Pakiet akcesoriów x 1
• Kabel zasilania (2 szt.)
•  Przewód rozszerzenia x2

Akcesoria opcjonalne Synology RKS1317 – Rail Kit Sliding

Gwarancja 5 lata2 
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*Dane techniczne mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Aby uzyskać najnowsze informacje, przejdź do strony www.synology.com.

1. Pełne informacje dotyczące zgodnych modeli znajdują się na stronie www.synology.com.
2. Okres gwarancyjny rozpoczyna się od daty zakupu podanej na paragonie zakupu. Więcej informacji można znaleźć na stronie https://www.synology.com/

company/legal/warranty.
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