Bővítőegység

FX2421

Tárhelykapacitás menet

Főbb jellemzők

közbeni bővítése Synology

• Zökkenőmentes tárhelybővítés

FlashStation megoldáshoz

24 további lemezfiók áll rendelkezésre működés
közbeni kötetbővítéshez a Synology FlashStation
terméknél1
• Optimálisan használható a nagyvállalati szintű
Synology SSD egységgel

A Synology FX2421 bővítőegységek a Synology
FlashStation1 megoldásnál egyszerűvé teszik a
tisztán flashalapú tárhely bővítését a Synology
nagyvállalati szintű SSD egységével. Minden 2U
típusú, rackbe szerelhető egység 24 további 2,5
hüvelykes lemezfiók behelyezését teszi lehetővé
menet közben bővítőkábel használatával. A Synology
FX2421 az első 24 lemezhelyes bővítőegység
a Synology SAT5200 SATA SSD egységének
támogatásához, lehetővé téve rendkívül megbízható
és integrált tártelepítés megvalósítását, amelyhez
hosszú távú Synology frissítés és támogatás jár.
A Synology FX2421 egységhez 5 éves korlátozott
Synology garancia jár2.
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Használja a Synology SAT5200 SATA SSD egységgel
a nagy teljesítmény, a tartósság és az ellenőrzött
kompatibilitás érdekében
• Rendkívül megbízható kialakítás
A moduláris kialakítás elemei, például a redundáns
tápegységek és rendszerventilátorok, minimálisra
csökkentik az állásidőt
• Egyszerű hardvertelepítés
Az egyszerű csatlakoztatás és az állványba való gyors
beszerelést segítő zár megkönnyíti a tárhelybővítést
• Kiterjesztett értékesítés utáni támogatás
Az egységhez 5 éves korlátozott Synology garancia jár2

Nagy sűrűségű egység egyszerű bővítéshez és
biztonsági mentéshez
A Synology FlashStation1 egyszerűen bővíthető az FX2421 egységgel,
így szükség szerint 24 további 2,5 hüvelykes lemezfiók alakítható ki.
Kiegészítő szoftveres konfigurálás nélkül az FX2421 azonnal használatra
kész bármely Synology FlashStation megoldáshoz való csatlakoztatása
után. Az FX2421 bővítőegységek emellett dedikált és gyorsan elérhető
helyi biztonsági mentési célhelyként is használhatók.

A FlashStation bővítése Synology SAT5200 SSD
egységgel
Az FX2421 egységgel párhuzamosan fejlesztett Synology SAT5200
SATA SSD garantált együttműködést és rendkívüli megbízhatóságot

Optimális stabilitás
A Synology FX2421 terméket alaposan teszteltük
a Synology SAT5200 SATA SSD egységgel a
nagyvállalati szintű teljesítmény, tartósság és
kompatibilitás szempontjából.

nyújt a szigorú ellenőrzés és a Synology bővítőegységeivel végrehajtott
kompatibilitási teszt alapján. A Synology SAT5200 SSD-meghajtó
akár 67 000 4K véletlenszerű írási IOPS és a nagyvállalati szintű
tartóssághoz 1,3 DWPD értéket biztosít. A SAT5200 meghajtók, a
Synology FlashStation és az FX2421 együttes használatával rendkívül
megbízható és integrált tártelepítés valósítható meg, amelyhez hosszú
távú Synology frissítés és támogatás jár.

Nagy adatátviteli teljesítmény
Az FX2421 nagy sebességű bővítőkábele nagy sávszélességű kapcsolatot
tesz lehetővé a lehető legjobb adatátvitel eléréséhez a Synology
FlashStation és a bővítőegység között. Az FX2421 meghajtói minimális
adatlekérési késéssel működnek, mivel közvetlenül Synology FlashStation
eszközön vannak telepítve, így hasznosítható az SSD kiemelkedő I/Oteljesítménye.
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Rendkívül megbízható kialakítás, egyszerű
hardvertelepítés
Az FX2421 rendkívül megbízható és alaposan tesztelt bővítőegység
menet közben cserélhető lemeztálcákkal és moduláris kialakítású
összetevőkkel. A redundáns tápegységek és rendszerventilátorok
egyszerűen cserélhetők a maximális üzemidő biztosítása érdekében. A
külön rendelhető RKS1317 csúszókeretkészletnél az állványba való gyors
beszerelést segítő zár gyors és biztonságos beszerelést biztosít.

A Synology 5 éves korlátozott
garanciája
A Synology 5 éves korlátozott garanciája2
keretében műszaki támogatási szolgáltatást
nyújtunk, így zökkenőmentesen végezheti üzleti
tevékenységét.

A Synology 5 éves korlátozott garanciájával
A Synology FX2421 egységet úgy alkottuk meg, hogy tartósan
biztonságban tárolja adatait. A termékhez a Synology 5 éves korlátozott
garanciája jár2, amelynek keretében hardvercsere-szolgáltatást és
műszaki támogatást nyújtunk beruházása teljes megtérülése érdekében.
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Hardveráttekintés
Előlap
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1

Bekapcsolásjelző

2

Hangjelzés kikapcsolása gomb

3

Meghajtótálca

4

Meghajtóállapot-jelző

5

Tápcsatlakozó

6

Tápegységjelző és hangjelzés
kikapcsolása gomb

7

Tápegység-ventilátor

8

Állapotjelző

9

Riasztásjelző

10

Bővítőegység azonosítójának kijelzője

11

SAS IN-port és -jelző

12

SAS OUT-port és -jelző

Műszaki adatok
Hardver
Kompatibilis meghajtótípusok

24 db 2,5 hüvelykes SAS SSD/HDD vagy SATA SSD (a csomag meghajtókat nem tartalmaz)

Működés közben cserélhető
meghajtó

Igen

Külső port

• 1 db SAS IN
• 1 db SAS OUT

Méret (Ma x Sz x Mé)

• 88 × 430,5 × 692 mm
• 88 × 482 × 724 mm (fogantyúkkal)

Tömeg

14,5 kg

Rendszerventilátor

4 db (80 × 80 × 32 mm)

Váltakozó áramú bemeneti
tápfeszültség

100–240 V AC

Tápfrekvencia

50/60 Hz, egyfázisú

Üzemi hőmérséklet

0 °C és 35 °C között (32 °F és 95 °F között)

Tárolási hőmérséklet

-20 °C és 60 °C között (-5 °F és 140 °F között)

Relatív páratartalom

5–95% RP

Maximális üzemeltetési magasság

5000 m (16 400 láb)

Környezetvédelem és csomagolás
Környezetvédelem

Megfelel az RoHS-szabványnak

A csomag tartalma

•
•
•
•
•

Választható tartozékok

• 2,5 hüvelykes SATA SSD: SAT5200
• Csúszókeretkészlet: RKS1317

Garancia

5 év

1 db FX2421 főegység
1 db gyorstelepítési útmutató
1 db kiegészítő csomag
2 db tápkábel
1 db bővítőkábel

*A típusok műszaki jellemzői előzetes értesítés nélkül módosulhatnak. A legújabb információkért keresse fel a www.synology.com oldalt.
1. A Synology FX2421 bővítőegység támogatásához a FlashStation eszközön frissítsen a DSM 6.2.3-25426-2 vagy újabb verzióra.
2. A jótállási idő kezdete a vásárlási nyugtán feltüntetett vásárlási dátum. További információkért keresse fel a következő oldalt: https://www.synology.com/
company/legal/warranty.
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