
Expansão de capacidade 
sem esforço para os seus 
servidores Synology

A Synology RXD1219sas é uma unidade 

de expansão 2U que constitui uma 

solução fácil de atualização do espaço de 

armazenamento para os seus servidores 

Synology1. Pode adicionar até 12 

compartimentos adicionais de unidades 

SAS de 2,5"/3,5" em tempo real, quando 

ligado diretamente através de um cabo 

mini-SAS HD. O Synology RXD1219sas 

dispõe de uma garantia limitada de 5 

anos da Synology2.

Unidade de expansão

RXD1219sas

Destaques

• Design Plug-and-Play para uma atualização contínua do 

espaço de armazenamento

• Estão disponíveis 12 compartimentos adicionais de 

unidades de interface SAS para expansão instantânea de 

volume online

• Conectividade através de cabo mini-SAS HD que permite 

uma transmissão de dados de elevado desempenho

• As fontes de alimentação redundantes maximizam o 

tempo operacional do serviço

• Suporte para bloqueio de fixação de rack rápido com kit 

de calha RKS1317 da Synology

• Com uma garantia limitada de 5 anos da Synology2
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Expansão de volume e cópia de segurança

Basta ligar a unidade de expansão Synology RXD1219sas ao servidor 
Synology correspondente1 e está pronta a usar. Não é necessária 
qualquer instalação de software adicional para atualizar o seu espaço de 
armazenamento sem problemas.  

A RXD1219sas é uma solução flexível que suporta expansão instantânea 
de volume ou funciona como destino de cópia de segurança 
local. Quando o seu servidor Synology fica com pouco espaço de 
armazenamento, a RXD1219sas proporciona uma expansão de 
capacidade fácil, adicionando ao sistema 12 unidades SAS de 3,5"/2,5" 
adicionais. 

Design de máxima fiabilidade

As fontes de alimentação redundantes garantem um tempo operacional 
máximo do serviço, enquanto os principais componentes do sistema, 
incluindo os módulos SAS e as ventoinhas do sistema, são modulares. 
Em caso de falha, podem ser facilmente substituídos para garantir o 
máximo tempo operacional do sistema. Os tabuleiros de unidades de 
hot-swap também podem ser substituídos com facilidade, em caso de 
avaria. 

Com o kit de calhas deslizantes RKS1317 de design sem ferramentas da 
Synology, pode desfrutar de uma instalação rápida, segura e sem esforço 
no armário de racks.

Transmissão de dados de alto desempenho

O cabo mini-SAS HD proporciona uma conectividade de largura de banda 
elevada para alcançar um rendimento máximo durante a transferência 
de dados entre o seu servidor Synology e a unidade RXD1219sas. Permite 
que as unidades na RXD1219sas ligada funcionem como unidades 
internas do servidor Synology, sem demoras na obtenção de dados.

Com uma garantia limitada de 5 anos da 
Synology 

A Synology RXD1219sas foi concebida para armazenar de forma fiável 
os seus dados e dispõe de garantia limitada de 5 anos da Synology2, 
proporcionando serviços de suporte técnico e de substituição de 
hardware para maximizar o retorno do investimento.

Design modular

Todos os componentes principais do sistema são 
modulares, tendo sido especialmente concebidos 
para uma substituição fácil, de forma a garantir o 
máximo tempo operacional.

Garantia limitada de 5 anos da 
Synology

A garantia limitada de 5 anos2 fornece serviços 
de suporte técnico para manter a sua empresa a 
funcionar sem problemas.

Módulos SAS e de ventoinhas redundantes

Unidades de fonte de alimentação redundantes
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1 Botão e indicador de alimentação 2 Indicador de alerta 3 Botão para desligar sinal 
sonoro 4 Tabuleiro de unidades

5 Indicador de estado da unidade 6 Lingueta de libertação do kit de 
calha 7 Porta de alimentação        8 Indicador da PSU e botão para 

desligar o sinal sonoro

9 Ventoinha da PSU 10 Indicador de estado 11 Indicador de alerta 12 Indicador ID da unidade de 
expansão

13 Indicador e porta SAS IN 14 Indicador e porta SAS OUT

Especificações técnicas 
Hardware 

Tipo de unidade compatível 12 unidades SAS HDD/SSD de 3,5/2,5" (não incluídas)

Portas externas (por módulo) • 1 SAS IN
• 1 SAS OUT

Dimensões (A x L x P)
• 88 x 430,5 x 692 mm
• 88 x 482 x 724 mm (inclui saliências do servidor)
• 2U

Peso 18,2 kg 

Ventoinha do sistema (por 
módulo) 2 (60 x 60 x 51 mm)

Tensão de alimentação de 
entrada CA 100 V a 240 V CA

Frequência da tensão 50/60 Hz, monofásica

Recuperação de energia Sincronizado com o servidor Synology ligado1

Temperatura de funcionamento 0°C a 35°C (32°F a 95°F)

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

Humidade relativa 5% a 95% de HR 

Altitude máxima de 
funcionamento 5000 m (16 400 pés)

Ambiente e embalagem
Segurança ambiental Conformidade com a diretiva RoHS

Conteúdo da embalagem

• 1 unidade principal RXD1219sas
• 1 guia de instalação rápida
• 1 pacote de acessórios
• 2 cabos de alimentação CA
• 2 cabos de expansão

Acessórios opcionais Synology RKS1317 – Kit de calha deslizante

Garantia 5 anos2 
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A Synology cria soluções de armazenamento em rede e de vigilância IP e equipamento de rede que transforma o modo como os utilizadores gerem os dados, 
efetuam a vigilância e gerem as redes na era da nuvem. Ao tirar o máximo partido das tecnologias mais recentes, a Synology pretende ajudar os utilizadores 
a centralizarem o armazenamento de dados e as cópias de segurança, a partilharem ficheiros quando estão fora, a implementarem soluções de vigilância 
profissional e a gerirem as redes de forma fiável e económica. A Synology está empenhada em disponibilizar produtos com funcionalidades avançadas e em 
oferecer os melhores serviços de atendimento ao cliente.

Copyright © 2019 Synology Inc. Todos os direitos reservados. Synology e o logótipo Synology são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da 
Synology Inc. Outros produtos e nomes de empresas mencionados no presente documento podem ser marcas comerciais das respetivas empresas. A Synology 
poderá realizar alterações às especificações e descrições dos produtos a qualquer momento, sem aviso prévio.

RXD1219sas-2019-PTG-REV001 

*As especificações do modelo estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. Consulte www.synology.com para obter as informações mais recentes.

1. Para obter informações completas sobre os modelos compatíveis, visite www.synology.com.
2. O período da garantia tem início 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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