
Jednostka rozszerzająca RX1216sas

Rozszerzanie pojemności pamięci masowej
Po zapełnieniu pamięci masowej stacji Synology RackStation RS18016xs+ użytkownik 
może podłączyć do niej urządzenie Synology RX1216sas, które stanowi łatwy sposób na 
natychmiastowe rozszerzenie pojemności za pomocą dwunastu dodatkowych dysków 
SATA i SAS, zapewniając elastyczność i zrównoważoną wydajność pracy. Wolumeny RAID 
stacji Synology RS18016xs+ można powiększać bezpośrednio, bez potrzeby formatowania 
istniejących dysków, utrzymując nieprzerwaną pracę stacji Synology RS18016xs+ podczas 
rozszerzania pojemności pamięci masowej. 

Jednostka Synology RX1216sas może również pełnić funkcję rozwiązania do obsługi lokalnych 
kopii zapasowych dla stacji Synology RS18016xs+. Jednostka Synology RX1216sas pracująca 
jako osobny wolumen może stanowić doskonałe rozwiązanie do obsługi kopii zapasowych dla 
stacji RS18016xs+, gwarantując bezpieczeństwo w razie awarii systemu.

Niezawodna konstrukcja typu „podłącz i używaj”
Stacja Synology RS18016xs+ łączy się bezpiecznie z jednostką Synology RX1216sas za 
pośrednictwem podwójnych kabli SAS w celu zapewnienia maksymalnej przepustowości i 
nadmiarowości połączenia. Dyskami podłączonymi do Synology RX1216sas można zarządzać 
tak, jakby były dyskami wewnętrznymi stacji Synology RS18016xs+ — bez opóźnień 
związanych z pobieraniem danych. Ponadto dodatkowe zasilacze zapewniają nieprzerwaną 
pracę serwera. Do zarządzania jednostką Synology RX1216sas służy oprogramowanie 
Synology DiskStation Manager, nie jest konieczna instalacja żadnego dodatkowego 
oprogramowania.

Ochrona środowiska i łatwe zarządzanie
Tryb głębokiego uśpienia można ręcznie konfigurować w taki sposób, aby dyski były 
automatycznie przełączane w tryb uśpienia po upływie określonego czasu nieaktywności 
systemu. Pozwala to nie tylko oszczędzać energię, ale sprzyja także wydłużeniu żywotności 
dysku twardego. Jednostka RX1216sas będzie inteligentnie włączana i wyłączana wraz ze 
stacją RS18016xs+. Do inteligentnej i wydajnej pracy systemu nie jest konieczna interwencja 
użytkownika.

 ● Konstrukcja typu „podłącz 
i używaj” zapewnia 
bezproblemowe rozszerzanie 
pojemności pamięci masowej

 ● Dodatkowe ścieżki transferu 
danych i zasilacze gwarantują 
ciągłość pracy usługi

 ● Dyski SAS i SATA zapewniają 
elastyczność pamięci masowej i 
zrównoważoną wydajność pracy

 ● Zarządzanie przy użyciu systemu 
operacyjnego Synology 
DiskStation Manager (DSM)

 ● Dostępna 5-letnia ograniczona 
gwarancja Synology i usługa 
Synology Replacement Service 
(SRS)1

Najważniejsze cechy

Jednostka Synology RX1216sas stanowi bezobsługowe rozwiązanie do rozszerzania 
pojemności wolumenów i tworzenia kopii zapasowych, przeznaczone do wybranych 
modeli stacji Synology RackStation RS18016xs+. Jednostka RX1216sas umożliwia 
bezproblemowe skalowanie pojemności pamięci masowej stacji Synology 
RS18016xs+ przy użyciu dwunastu dodatkowych dysków twardych, które można 
dodawać podczas pracy urządzenia, podłączając je kablem mini-SAS. Jednostka 
Synology RX1216sas jest objęta 5-letnią ograniczoną gwarancją producenta.



Specyfikacja techniczna
Sprzęt
Zgodny typ dysków 3,5” lub 2,5” SAS / SATA III / SATA II x 12 (dyski twarde do nabycia osobno)

Gniazdo rozszerzenia SAS IN x 2, SAS OUT x 2

Napęd z możliwością wymiany podczas 
pracy

Tak

Wymiary (wys. x szer. x gł.) 88mm x 430 mm x 692mm

Waga 13,5 Kg

Wentylator obudowy 4 (80mm x 80mm x 32mm)

Przywracanie zasilania Synchronizowane z podłączonym serwerem Synology RackStation

Napięcie zasilania AC 100–240 V

Częstotliwość sieciowa 50–60 Hz, prąd jednofazowy

Temperatura pracy Od 5 do 35°C (40°F do 95°F)

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

Wilgotność względna 5% do 95%

Obsługiwane modele NAS2 RS18016xs+

Ochrona środowiska i opakowanie
Środowisko Zgodność z dyrektywą RoHS

Zawartość opakowania Główna jednostka RX1216sas x1, przewodnik użytkownika x1, pakiet akcesoriów x1, przewód zasilający AC 
x2, kabel Mini-SAS x2

Certyfikaty FCC: Class A, CE: Class A, BSMI: Class A

Akcesoria opcjonalne Synology RKS1314 – Rail Kit Sliding

Gwarancja 5 lata

*Specyfikacje mogą ulegać zmianom bez powiadamiania. Najnowsze informacje można znaleźć w witrynie www.synology.com. 
1. Dostępne tylko w wybranych krajach. Więcej informacji o warunkach i postanowieniach można znaleźć w witrynie usługi Synology Replacement Service (SRS) pod adresem 

https://srs.synology.com.
2. Więcej informacji o najnowszych obsługiwanych modelach można znaleźć w witrynie www.synology.com.

Połączenia i przyciski

1 Przycisk i wskaźnik zasilania 2
Przycisk wyłączania sygnału 

dźwiękowego
3 Wskaźnik stanu dysku 4 Kieszeń dysku

5 Złącze zasilania 6
Wskaźnik zasilacza i przycisk 
wyłączania sygnału dźwiękowego

7 Wentylator zasilacza 8
Wskaźnik identyfikacyjny jednostki 
rozszerzającej

9 Port SAS IN 10 Port SAS OUT
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