
Unidade de expansão DX513

Expansão de volume e backup
Quando a capacidade da unidade de disco rígido estiver se esgotando no Synology 
DiskStation, o Synology DX513 proporciona uma forma fácil de dimensionar a capacidade de 
forma imediata com cinco unidades de disco rígido adicionais. O volume RAID no Synology 
DiskStation pode ser expandido diretamente sem a necessidade de reformatar as unidades de 
disco rígido existentes, assegurando que o Synology DiskStation possa expandir a capacidade 
de forma direta sem tempo de inatividade. 

O Synology DX513 pode ser usado como uma solução de backup local dedicada para o 
Synology DiskStation. Quando criado como um volume separado, o Synology DX513 oferece 
uma excelente solução de backup para as unidades de disco rígido locais em caso de falha do 
sistema.

Projeto confiável de conexão e uso
O Synology DX513 é conectado ao Synology DiskStation com um cabo de expansão com 
conectores personalizados nas duas pontas, garantindo uma conexão confiável. O prático 
design com hot-swap garante uma instalação simples e rápida do disco rígido e recuperação 
em caso de falha ou quando unidades adicionais precisarem ser instaladas. 

Ecológico e fácil de gerenciar
É possível configurar manualmente o recurso Suspensão Profunda para entrar em vigor 
automaticamente depois que o sistema ficar inativo por determinado tempo. Isso não só 
economiza energia, mas também prolonga a vida útil do disco rígido. O DX513 também liga/
desliga de forma inteligente com o DiskStation conectado, dispensando intervenção do 
usuário para manter o sistema em execução de forma inteligente e eficiente.

 ● Expansão de volume em 
atividade

 ● Solução dedicada de backup 
local

 ● Projeto confiável de conexão e 
uso

 ● Design de HDD com hot-swap

 ● Ligamento/desligamento 
automático com modelos do 
DiskStation 

Destaques

O Synology® DX513 oferece uma solução simples para expansão de volume e backup de 
dados para modelos selecionados do Synology DiskStation. O DX513 expande a capacidade 
de armazenamento do DiskStation com 5 unidades de disco rígido adicionais sob demanda 
quando conectado diretamente a um cabo de expansão.



Especificações Técnicas
Hardware 

Tipo de unidade compatível SATA de 3,5"/2,5" x 5 (discos rígidos não incluídos)

Porta eSATA x 1

HDD com Hot Swap Sim

Tamanho (AxLxP) 157 mm x 248 mm x 233 mm

Peso 3,91 kg 

Ventoinha do sistema 2 (80 mm x 80 mm x 20 mm)

Restauração de energia Sincronização com o DiskStation conectado (modo automático)

Tensão de alimentação de entrada CA 100V a 240V

Frequência da corrente elétrica 50Hz a 60Hz, monofásico

Temperatura operacional 5°C a 35°C (40°F a 95°F)

Temperatura de armazenamento -10°C a 70°C (15°F a 155°F)

Umidade relativa 5% a 95% de UR

Modelos compatíveis1 DS710+, DS712+, DS713+, DS716+, DS716+II, DS916+, DS1010+, DS1511+, DS1512+, DS1513+, DS1515+, DS1812+, DS1813+, DS1815+
Uso como volume independente: DS112, DS112+, DS114, DS115, DS212+, DS213+, DS214+, DS215+, DS216+, DS216+II, DS412+, DS413, DS415+

Ambiente e Pacotes
Ambiente Em conformidade com RoHS

Conteúdo da embalagem Unidade principal do DX513, Guia do usuário, pacote de acessórios, cabo de alimentação CA, cabo de expansão

Certificação FCC: Classe A, CE: Classe A, BSMI: Classe A

Garantia 3 anos

*As especificações dos modelos estão sujeitas a alterações sem aviso. Consulte www.synology.com para obter as informações mais recentes.
1. Para obter mais informações sobre os modelos mais recentes compatíveis, acesse www.synology.com.

Conexões e Botões

1 Indicador de status 2 Botão Liga/Desliga 3 Indicador de alerta 4 Indicador eSATA

5 Indicador do disco 6 Porta de alimentação 7 Porta eSATA 8 Ventilador
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