Rozšiřovací jednotka RX1217/RX1217RP
Rozšiřovací jednotka Synology RX1217/RX1217RP nabízí jednoduché řešení pro rozšíření datového
svazku a zálohování dat pro zařízení Synology 2U RackStation NAS1. Pomocí dalších 12
přihrádek na disky zařízení RX1217/RX1217RP bezproblémově a okamžitě rozšíří kapacitu úložiště
připojeného zařízení Synology NAS. Produkt Synology RX1217/RX1217RP je kryt 5letou omezenou
zárukou společnosti Synology.

Klíčové vlastnosti
●●

Provedení umožňující použití
okamžitě po připojení pro
plynulý upgrade prostoru
úložiště

●●

Online rozšíření svazku za
provozu

●●

Redundantní napájecí zdroje
zajišťují neustálý provoz
zařízení (pouze RX1217RP).

●●

Rozšíření a zálohování svazku
Pokud se blížíte k limitu kapacity úložiště zařízení Synology 2U RackStation1,
potom vám jednotka Synology RX1217/RX1217RP nabízí jednoduchý a rychlý
způsob rozšíření této kapacity o dalších 12 disků. Svazek RAID na zařízení Synology
RackStation je možné rozšířit přímo bez nutnosti přeformátovat stávající disky, díky
čemuž dokáže zařízení Synology RackStation pokračovat v provozu i během rozšíření
kapacity.
Jednotka Synology RX1217/RX1217RP může sloužit také jako vyhrazené řešení
pro místní zálohování zařízení Synology RackStation. Pokud je jednotka Synology
RX1217/RX1217RP vytvořena jako nezávislý svazek, představuje vynikající řešení
zálohování pro místní pevné disky pro případ selhání systému.

Správa pomocí systému

Spolehlivé provedení Plug-n-use

Synology DiskStation

Zařízení Synology 2U RackStation se bezpečně propojí s jednotkou RX1217/
RX1217RP pomocí širokopásmového rozšiřovacího kabelu zajišťujícího maximální
propustnost. Umožňuje používání pevných disků v připojeném zařízení RX1217/
RX1217RP stejným způsobem, jako by šlo o interní disky zařízení Synology
RackStation, a to bez jakýchkoli prodlev při přístupu k datům. Díky podpoře rozhraní
SATA 6 Gb/s nabízí jednotka Synology RX1217/RX1217RP plný výkon nainstalovaných
disků a zajišťuje vynikající přenosovou rychlost. Pro zajištění non-stop provozu je
jednotka Synology RX1217RP vybavena redundantními jednotkami napájecích
zdrojů umožňujícími automatické přepnutí v případě selhání jedné z napájecích
jednotek.

Manager (DSM)

Úsporný a s jednoduchou správou
Režim hlubokého spánku lze ručně nakonfigurovat tak, aby se po určité době
nečinnosti systému spustil automaticky. Tím se nejen ušetří energie, ale prodlužuje se
i životnost pevných disků. Jednotka RX1217/RX1217RP se rovněž zapne nebo vypne
společně s připojeným zařízením RackStation – systém tak lze inteligentně a účinně
používat i bez zásahu uživatele.

Připojení a tlačítka
Zadní část (RX1217)
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1

Hlavní vypínač a kontrolka

2

Tlačítko pro vypnutí zvukového signálu

3

Kontrolka stavu disku

4

Přihrádka disku

5

Vypínač napájecího zdroje

6

Napájecí port

7

Ventilátor napájecího zdroje

8

Rozšiřovací port

9

Kontrolka napájecího zdroje a tlačítko pro
vypnutí zvukového signálu

Technické údaje
Hardware
Kompatibilní typ disku

3,5” nebo 2,5” SATA 6,0 Gb/s x 12 (pevné disky nejsou součástí balení)

Rozšiřovací port

Infiniband x 1

Disk vyměnitelný za provozu

Ano

Rozměry (V x Š x H)

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

Hmotnost

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

Ventilátor systému

3 (80 mm x 80 mm x 32 mm)

Zotavení po ztrátě napájení

Synchronizace s propojenou stanicí Synology RackStation

Vstupní střídavé napětí

100 V až 240 V

Frekvence napájení

50 Hz až 60 Hz, jednofázové

Provozní teplota

5°C až 35°C (40°F až 95°F)

Skladovací teplota

-20°C až 60°C (-5°F až 140°F)

Relativní vlhkost

5% až 95% RV

Životní prostředí a obaly
Životní prostředí

Splňuje omezení RoHS

Obsah balení

Hlavní jednotka RX1217/RX1217RP, stručná instalační příručka, sada pro sestavení, napájecí kabel AC x 1 (RX1217),
napájecí kabel AC x 2 (RX1217RP), rozšiřovací kabel

Volitelné příslušenství

Synology RKS1317 – Rail Kit Sliding (posuvné ližiny)

Certifikace

FCC: Třída A, CE: Třída A, BSMI: Třída A

Záruka

5 roky

*Technické parametry se mohou změnit bez upozornění. Nejnovější informace najdete na webu www.synology.com.
1. Seznam nejnovějších podporovaných modelů zařízení Synology RackStation naleznete na webu www.synology.com.
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