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u Ağ tabanlı, genişletilebilir veri depolama çözümü:
Teknolojinin son ürünü SAS arayüzü ile bağlanan
HDD kapasite genişletme cihazlarıyla
genişletilebilen, 12 dahili HDD'li ana denetleyici
cihaz

u En yüksek sistem performansı sağlayan,
yapılandırılabilir donanım tabanlı RAID koruması
(RAID‑5 veya RAID‑6)

u Çalışırken değiştirilebilen yedek güç kaynakları ve
yedek soğutma fanları

u En yüksek hızlı iSCSI bağlantısı sağlayan iki adet 10
Gigabit Ethernet portu

u Kolay servis sağlayan tam modüler tasarıma sahiptir
ve 3 senelik ertesi gün yerinde destek içeren NetApp
hizmeti tarafından korunur.

DSA E2700, Bosch'un iSCSI tabanlı Bosch dijital video
disk dizileri olan yeni nesil DSA E‑Series ürünlerini
temsil eder. Sürekli olarak büyüyen dijital video
verilerini yönetmek üzere güvenlik sektöründeki en
zorlu dijital video veri depolama uygulamalarına yönelik
teknolojini son ürünü platformlardır. HD ve yeni UHD
(4K) IP kameralar ve video kodlayıcılar video gözetim
sektörüne girdikten sonra, yüksek bant genişliği
ihtiyacının artması ve veri depolama altyapısının
karmaşıklığının azaltılması sektördeki genel
zorluklardır. Yeni nesil DSA E2700 bu zorluklara yönelik
geliştirilmiştir.

Sistem Bilgileri

DSA E2700, 12 adet dahili 3,5 inç'lik, 7.2 K, NL-SAS
(Serial Attached SCSI) kurumsal (enterprise sınıfı)
HDD'lerden (Nearline SAS) oluşan 2U yüksekliğinde bir
denetleyici cihazdır.

Denetleyici cihaz, standart Tek (Standard Simplex)
Denetleyici ve yüksek kapasiteli ve zorlu performans
gereksinimleri için Çift Denetleyicili (Dual Simplex)
yapılandırma şeklinde pazara sunulmaktadır.
Bu veri depolama sistemi, geniş yelpazedeki video
gözetim sistemi gereksinimlerine mükemmel bir uyum
sağlayan tam bir esneklik sunacak şekilde tasarlanmış
yüksek performanslı bir çözümdür. Cihazın dengeli
performansı, yüksek bant genişliği ve yoğun I/O iş
yüklerini desteklemek için tasarlanmıştır.
Standart 12 x 3.5 inç'lik 7.2 K, NL-SAS, kurumsal HDD
(2U) 12 bölmeli genişletme birimi ve 60 x 3.5 inç'lik,
7.2 K, NL-SAS, kurumsal HDD'li (4U) yüksek yoğunluklu
60 bölmeli genişletme birimi seçeneklerine sahip
DSA E2700 disk rafı seçenekleriyle her türlü standart
orta ve kurumsal ortamlara yönelik olarak optimize
edilebilir yapılandırmalara sahiptir.
DSA E2700 tamamen yedek I/O yolları, gelişmiş
koruma özellikleri ve geniş tanı becerileri yüksek
seviyede kullanılabilirlik, entegrasyon ve güvenlik
sağlar.



Fonksiyonlar

DSA E2700, NetApp'in ortak markalı E2700 serisidir.
Tüm video verileriniz için güvenlik, en yüksek "kutuda"
ölçeklenebilirlik, veri korumada güven ve
basitleştirilmiş yönetim sağlayan ve büyütülebilen ağ
depolama çözümüdür. NetApp, iSCSI protokolüne yıllar
öncesinden beri öncülük etmektedir ve video gözetim
sektörüne yeni E2700 ürün gamıyla gelişmiş ürünler
sunar.
Tek/Çift Denetleyicili yapılandırmadaki DSA E2700,
tek/çift denetleyici tabanlı ana cihaza 7 adede kadar
12 bölmeli genişletme cihazı bağlanmasına imkan verir.
Not: Bu yalnızca 2 adet ESM modüllü 12 bölmeli
genişletme cihazları için geçerlidir.
Çift Yönlü Denetleyici yapılandırması bir çift
denetleyicili ana cihaza 3 adede kadar 60 bölmeli
genişletme cihazı bağlanmasına (Genişletme rafı
başına 60 x HDD) imkan verir. Tek denetleyicili cihaza
60 bölmeli genişletme cihazının bağlanması
desteklenmez.
Yüksek kapasitenin öncelikli olduğu ortamlar için
RAID-5 koruması ve yüksek sürekli-çalışabilirliğin
öncelikli olduğu ortamlar için RAID-6 koruması
sağlayan tam özellikli RAID korumalı disk dizisidir.
RAID koruması, en yüksek sistem performansına
yönelik donanımsal RAID uygulamasına dayanır. Sistem
yüksek sayıda disk rafı genişletme cihazıyla birlikte
kullanılacaksa RAID-6 önerilir.

Yüksek güvenilirlik ve sürekli çalışabilirlik
DSA E2700, çalışırken değiştirilebilen yedek güç
kaynakları ve fanlar ile verinizi korur ve sürekli kullanım
sağlar, bununla birlikte çift disk arızasından ve yüksek
performanslı RAID-6 ile RAID yeniden oluşturması
sırasında meydana gelen tek bit hatalarına karşı
koruma sağlar.
20 yıldan fazla olan veri depolama ürünleri geliştirme
deneyimi sayesinde DSA E2700, yüksek güvenilirlik ve
sürekli çalşabilirliği sahadaki uygulamalarda
kanıtlanmış bir mimari tasarım temel alınarak
geliştirilmiştir. Yedek bileşenleri, otomatik yol yük
devretme ve çevrimiçi yönetimi sayesinde kurumlar
yılın 365 günü 7/24 çalışabilir.
Yüksek sürekli-çalışabilirlik özellikleri:

• Otomatik disk sürücü yük devretme ve tanımlama ve
global çalışırken devreye giren yedek sürücülerin
yeniden yapılandırması

• Yedek pil sayesinde veri önbelleği ve flash belleğe veri
taşıma

• SANtricity proaktif sürücü sağlığı izlemesi sorunlar
meydana gelmeden sürücülerdeki problemleri tespit
eder

İzleme
MIB‑II ile tam SNMP desteği ve NetApp özel MIB'ler
desteklenir. SNMP bileşen arızası durumunda, uyarı e-
posta bildirimleri oluşturulacaktır. Ayrıca, bir merkezi
ana büyük olay kütüğüne uyarı bildirimleri gönderimi
sağlamak için olay izleyici mevcuttur.

DSA E2700, Internet/Intranete bağlıysa, otomatik
oluşturulmuş AutoSupport mesajları gönderilebilir.
AutoSupport müşteri hizmetlerini geliştirir, problem
çözümünü hızlandırır ve sorunların önlenmesine
yardımcı olur. Daha hızlı ve daha iyi müşteri hizmetleri
sunmak için olay bazlı veya süre bazlı (haftalık, günlük,
diğer) kriterlere göre uyarıları otomatik olarak
gönderir.

Yönetim
NetApp SANtricity veri depolama yönetimi yazılımı
kolay kullanım ve dayanıklılık sağlar. Tam zamanlı veri
depolama yöneticileri, optimum performans ayarı ve
veri yerleştirme üzerinde tam kontrol sağlayan geniş
yapılandırma esnekliğine önem vermektedir. Yarı
zamanlı sistem yöneticileriyse görevlerini
basitleştirmek üzere tasarlanmış sezgisel arayüzü ve
sihirbazları sevmektedir. Dinamik becerileri sayesinde
SANtricity yazılımı, depolama sistemi I/O'sunu
bölmeden anında genişletme, yeniden yapılandırma ve
bakımı destekler. Yazılım, 32 bit ve 64 bit Microsoft OS
kurulum paketlerinde mevcuttur (Bosch ürün
kataloğunda bulunabilir).

Sertifikalar ve Onaylar

Bölge Sertifikasyon

Avrupa CE DSA E-Series (E2700)

CE DSA E-Series expansions(E2700)

ABD UL DSA E-Series (E2700)

Kurulum/Konfigürasyon Açıklamaları

32 bit ve 64 bit Windows İstemcilerine yüklenebilen
SANtricity veri depolama yönetim yazılımı tek bir
ağdaki DSA E‑Series dizilerinin tümünü yönetimini
merkezi bir şekilde yapılmasını sağlar. Çevrebirim
cihazlarına yüklenmesi gereken hiçbir ek yazılım
bulunmamaktadır. Ek olarak sistem, SSH (Secure
Shell) ile tam olarak uzaktan erişilebilir güçlü bir
Komut Satırı Arayüzüne (CLI) sahiptir.
DSA E‑Series, denetleyici başına seri konsol
konnektörü ve yönetim erişimi ve 2 x 10 Gigabit
Ethernet iSCSI sunucu portu için iki atanmış Ethernet
yönetim portu sunar. Her bir portun ayrı bir IP adresi
ile yapılandırılması gerekir; iki iSCSI sunucu portu veri
depolama sistemine erişim yolu ile ayrılmıştır ve her
biri özel bir iSCSI hedefini temsil eder.
Net kapasite aşağıdaki tabloda verilmiştir:

Yapılandırma Bilgisi (RAID-5) Net Kapasite (GB)

Tek Yönlü Denetleyici cihaz
(12 x 8 TB)

81928

Çift Yönlü Denetleyici cihaz
(12 x 8 TB)

81928
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Yapılandırma Bilgisi (RAID-5) Net Kapasite (GB)

12 bölmeli genişletme cihazı (12
x 8 TB)

81928

60 bölmeli genişletme cihazı (60
x 8 TB)

409640

Yapılandırma Bilgisi (RAID-6) Net Kapasite (GB)

Tek Yönlü Denetleyici cihaz
(12 x 8 TB)

74480

Çift Yönlü Denetleyici cihaz
(12 x 8 TB)

74480

12 bölmeli genişletme cihaz (12 x
8 TB)

74480

60 bölmeli genişletme cihazı (60
x 8 TB)

372400

10 Gbit/s'lik bir ağdaki denetleyici cihaz başına düşen
performans verisi (1 Gbit/s ağdaki kullanılabilir ağ
genişliği kısıtlayıcı faktördür):

Ağ Bağlantısı 10 GbE (RAID-5 / RAID-6)

 IP
kameralar

Bant genişliği
Mbps

(Ana Cihaz
12 x HDD)

Bant genişliği Mbps
(min. 1 x Ana Cihaz + 1 x
Genişletme Cihazı: 24 x

HDD)

Tek
port

400 650 / 150 1050 / 200

Çift
port

800 (port
başına
400)

650 / 150 1050 / 200

Not: Denetleyici başına toplam bant genişliğidir ve
kullanılan port sayısına bağlı değildir. Bir port yerine iki
port kullanarak kamera sayısı iki katına çıkartılabilir.

Not
IP kamera sayısı varsayılan yazılım
yapılandırmasını gösterir (doğrudan oynatma
modu yok). Bant genişliği < Kayıt> / < Oynatma >'yı
gösterir. 
Çift Yönlü Denetleyici sisteminin maksimum
toplam bant genişliği 10 GbE ağda 2500 Mbps
okuma/yazma kadardır.

Not
DSA E2700 birimleri Bosch Firmware 5.60 ve
sonrası, VRM 3.0 ve sonrası veConfiguration
Manager 5.32 ve sonrası tarafından desteklenir. 
Sistemin toplam net kapasitesi 500 TB'yi aşarsa
Video Recording Manager ve büyük LUN destekli
Bosch cihaz yazılımı gereklidir (min. VRM 3.60 ve
Cihaz yazılımı 6.30).

Not
Sonraki iş günü yerinde servis seviyesi ilgili
sistemin alınmasından ve kurulmasından hemen
sonra kaydedilmişse sağlanır. Aksi takdirde, en iyi
çabaya dayalı servis sağlanır.
Kayıt ayrıntıları hakkındaki bilgiler her sevkiyatta
sağlanır (kayıt formu) veya Bosch çevrimiçi ürün
kataloğunda bulunur.
Sonraki iş günü servisleri her ülkede ve her yerde
sağlanamaz. Sınırlamalar ve istisnalar için kayıt
formundaki kayıt ayrıntılarına bakın.

Denetleyici cihaz ve 12 bölmeli genişletme cihazı
boyutları

60 bölmeli genişletme cihazının boyutları

Denetleyici cihazın önden görünümü

1 Kapaklar (Sol Kapakta
Denetleyici Sürücülü Tepsi
Özeti LED'ler bulunmaktadır)

2 Sürücü Canister'ları
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Çift Yönlü Denetleyicili cihazın arkadan görünümü

1 21 2

1 Denetleyici Canister 2 Güç-Fan Canister

12 bölmeli genişletme cihazının önden görünümü

1 Kapaklar (Sol Kapakta Sürücü
Tepsisi LED'leri
bulunmaktadır)

3 Sağ Kapak

2 Sürücüler   

12 bölmeli genişletme cihazının arkadan görünümü

1 ESM Canister 3 Güç-Fan A Canister

2 ESM B Canister   

60 bölmeli genişletme cihazının önden görünümü

1 Sürücü Bölmesi 1 4 Sürücü Bölmesi 4

2 Sürücü Bölmesi 2 5 Sürücü Bölmesi 5

3 Sürücü Bölmesi 3   

60 bölmeli genişletme cihazının arkadan görünümü

1 Fan Canister'ları 3 ESM Canister'ları

2 Güç Canister'ları   

Teknik Spesifikasyonlar

Tek Yönlü denetleyici 12 x 8 TB
(DSA‑N2E7X8‑12AT) / Çift Yönlü denetleyici 12 x 8
TB (DSA‑N2C7X8‑12AT)

Elektrik gereksinimleri

Parametreler Düşük aralığı Yüksek aralığı

Nominal gerilim 100 VAC 240 VAC

Frekans 50 - 60 Hz 50 - 60 Hz

Tipik çalışma gerilimi 3,61 A 1,50 A

Maksimum çalışma
gerilimi

5,16 A 2,15 A

Sıralı sürücü grubu
dönüşü

4,27 A 1,76 A

Eş zamanlı sürücü
dönüşü

6,81 A 2,71 A

Sistem sınıf plakası
etiketi

9,0 A 3,6 A

Güç sınıfları (tipik çalışma gücü)

KVA 0.361

AC watt 358

BTU/sa 1220

Not: Ayrıntılı bilgi için lütfen yeni NetApp E‑Series Veri Depolama
Sistemleri sitesi Hazırlama Kılavuzu bakın.

Pil verisi

Pil sayısı 2

Pil tipi Li-ion

Pil ağırlığı 0,157 kg (0,346 lb)
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Pil muhafazası Paket

Pil grubu Akümülatör

Sistem donanım özellikleri

Kasa DSA E2700 denetleyici sürücülü
tepsi standart 483 mm (19,0 inç)
rafına uygundur

Güç kaynakları Çift yedek, çalışırken takılabilir

Maksimum disk sürücüleri 12 x 8 TB, 3,5", Nearline SAS

Maksimum net kapasite 81928 GB (RAID‑5
yapılandırılmış)

DDR2 bellek (RAM sistemi) 4 GB

Entegre I/O 2 x 100 Mbps yönetim portu;
2 x 1/10 Gigabit Ethernet, bakır

Uzaktan yönetim (LAN üzerinden) Evet (seri Konsolu özel port
üzerinde)

Mekanik Özellikler

Boyutlar (Y x G x D)

• Denetleyici sürücülü tepsi 86.4 x 482,6 x 552.5 mm
(3,4 x 19 x 21,75 inç)

• Nakliye paketi 241.3 x 584.2 x 685.8 mm
(9,5 x 23 x 27 inç)

Ağırlık

• Maksimum ağırlık Tek Yönlü Denetleyici 24,9 kg
(54.9 lb)
Çift tek yönlü Denetleyici 27 kg
(59.52 lb)

• Maksimum nakliye ağırlığı Tek Yönlü Denetleyici 29,65 kg
(65,37 lb)
Çift Yönlü Denetleyici 31,75 kg
(70,0 lb)

Boş alan gereksinimleri

Ön — soğutma Kabin önünde boşluk 760 mm
(30 inç)

Arka — soğutma Kabin arkasında boşluk 610 mm
(24 inç)

Ön ve kasa — bakım Kabin önünde boşluk 760 mm
(30 inç)

Kasa arkası — bakım Kabin arkasında boşluk 610 mm
(24 inç)

Çevresel özellikler

Sıcaklık

• Çalışma aralığı (Kabin ve
alt sistem)

+10 °C ila +40 °C (+50 °F ila
+104 °F)

• Maksimum değişiklik oranı Saat başına 10 °C (50 ° F)

• Saklama aralığı –10 °C ila +50 °C (+14 °F ila
+122 °F)

Bağıl nem (yoğunlaşmasız)

• Çalışma aralığı (Kabin ve
alt sistem)

%20 ila %80

• Saklama aralığı %10 ila %90

Akustik gürültü

• Ses güç (bekleme
çalışma)

65 dB maks.

• Ses Basıncı (normal
çalışma)

65 dBA maks

12 bölmeli genişletme cihazı 12 x 8 TB
(DSX‑N1D6X8‑12AT)

Elektrik gereksinimleri — genişletme cihazı

Parametreler Düşük aralığı Yüksek aralığı

Nominal gerilim 100 VAC 240 VAC

Frekans 50 - 60 Hz 50 - 60 Hz

Boşta çalışma akımı 2,96 A 1,23 A

Maksimum çalışma
akımı

3,03 A 1,26 A

Sıralı sürücü grubu
dönüşü

4,23 A 1,76 A

Eş zamanlı sürücü
dönüşü

4,43 A 1,83 A

Sistem sınıf plakası
etiketi

7,0 A 2,9 A

Güç değerleri — genişletme cihazı

KVA 0.276

AC watt 276

BTU/h 954

Not: Ayrıntılı bilgi için lütfen yeni NetApp E‑Series Depolama Sistemleri
sitesi Hazırlama Kılavuzu bakın.

Sistem donanım özellikleri — genişletme cihazı

Kasa DE1600 denetleyici sürücülü
tepsi standart 483 mm (19,0 inç)
rafına uygundur

Güç kaynakları Çift yedek, çalışırken takılabilir

Maksimum disk sürücüleri 12 x 8 TB, 3,5", Nearline SAS
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Maksimum net kapasite 81928 GB (RAID‑5
yapılandırılmış)

Entegre I/O 6 Gb SAS

Mekanik özellikler — genişletme cihazı

Boyutlar (Y x G x D)

• Sürücü Tepsisi 86.4 x 482,6 x 552.5 mm
(3,4 x 19 x 21,75 inç)

• Nakliye paketi 241.3 x 584.2 x 685.8 mm
(9,5 x 23 x 27 inç)

Ağırlık

• Maksimum ağırlık 27 kg (59,52 lb)

• Maksimum nakliye ağırlığı 31,75 kg (70,0 lb)

Boş alan gereksinimleri

Ön — soğutma Kabin önünde boşluk 760 mm
(30 inç)

Arka — soğutma Kabin arkasında boşluk 610 mm
(24 inç)

Ön ve kasa — bakım Kabin önünde boşluk 760 mm
(30 inç)

Kasa arkası — bakım Kabin arkasında boşluk 610 mm
(24 inç)

Çevresel özellikler— genişletme cihazı

Sıcaklık

• Çalışma aralığı (Kabin ve
alt sistem)

+10 °C ila +40 °C (+50 °F ila
+104 °F)

• Maksimum değişiklik oranı Saat başına 10 °C (50 ° F)

• Saklama aralığı –10 °C ila +50 °C (+14 °F ila
+122 °F)

Bağıl nem (yoğunlaşmasız)

• Çalışma aralığı (Kabin ve
alt sistem)

%20 ila %80

• Saklama aralığı %10 ila %90

Akustik gürültü

• Ses güç (bekleme
çalışma)

65 dB maks.

• Ses Basıncı (normal
çalışma)

68 dB maks.

60 bölmeli genişletme cihazı 60 x 8 TB
(DSX‑N6D6X8‑60AT)

Elektrik gereksinimleri — genişletme cihazı

Parametreler Düşük aralığı Yüksek aralığı

Nominal gerilim 220 VAC 240 VAC

Frekans 50 - 60 Hz 50 - 60 Hz

Boştaçalışma akımı 6,0 A 6,0 A

Maksimum çalışma
akımı

7,56 A 7,56 A

Not: 60 bölmeli genişletme sisteminde kullanılan kablolar 220-240 VAC
güç dağıtım cıhazlarıyla birlikte kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Güç değerleri — genişletme cihazı

KVA 1.268

AC watt 1222

BTU/h 4180

Not: Ayrıntılı bilgi için lütfen yeni NetApp E‑Series Veri Depolama
Sistemleri sitesi Hazırlama Kılavuzu bakın.

Sistem donanım özellikleri — genişletme cihazı

Kasa DE6600 denetleyici sürücülü
tepsi standart 483 mm (19,0 inç)
rafına uygundur

Güç kaynakları Çift yedek, çalışırken takılabilir

Maksimum disk sürücüleri 60 x 8 TB, 3,5", Nearline SAS

Maksimum net kapasite 409640 GB (RAID‑5
yapılandırılmış)

Entegre G/Ç 6 Gb SAS

Mekanik özellikler — genişletme cihazı

Boyutlar (Y x G x D)

• Sürücü Tepsisi 177,8 x 482,6 x 825.5 mm
(7,0 x 19 x 32,5 inç)

• Nakliye paketi 482,6 x 609,6 x 1009,7 mm
(19 x 24 x 39,75 inç)

Ağırlık

• Maksimum ağırlık 105,2 kg (232 lb)

• Maksimum nakliye ağırlığı 193,2 kg (426 lb)

Boş alan gereksinimleri

Ön — soğutma Kabin önünde boşluk 760 mm
(30 inç)

Arka — soğutma Kabin arkasında boşluk 610 mm
(24 inç)

Ön ve kasa — bakım Kabin önünde boşluk 760 mm
(30 inç)

Kasa arkası — bakım Kabin arkasında boşluk 610 mm
(24 inç)
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Çevresel özellikler — genişletme cihazı

Sıcaklık

• Çalışma aralığı 0°C ila +35°C (+32°F ila +95°F)

• Maksimum değişiklik oranı Saat başına 10 °C (50 ° F)

• Saklama aralığı –10 °C ila +50 °C (+14 °F ila
+122 °F)

Bağıl nem (yoğuşmasız)

• Çalışma aralığı %20 ila %80

• Saklama aralığı %10 ila %90

Akustik gürültü

• Ses güç (bekleme
çalışma)

65 dB maks.

• Ses Basıncı (normal
çalışma)

68 dB maks.

Notlar:
RAID sistemleri genel teknik bilgileri NetApp E‑Serisi
Veri Depolama Sistemleri sitesi Hazırlama Kılavuzu'nda
verilmektedir (https://library.netapp.com/ecm/
ecm_download_file/ECMP12366559)
NetApp, NetApp, AutoSupport ve SANtricity ticari markaları NetApp'nin ticari markalarıdır,

tüm hakları saklıdır. Tüm veriler ve boyutlar, NetApp Sitesi Hazırlama Kılavuzundan ve

NetApp Web sitesinden alınmıştır ve haber verilmeden değiştirilebilir.

Sipariş Bilgileri

DSA E Serisi Tek Yönlü Denetleyici, 12 x 8 TB
iSCSI disk dizileri ile yüksek performanslı ve yüksek
kapasiteli veri depolama sistemi ana cihazı.
12 x 8 TB HDD
Sipariş numarası DSA-N2E7X8-12AT

DSA E Serisi Çift Yönlü Denetleyici, 12 x 8 TB
Yüksek performans ve yüksek kapasiteli veri depolama
sistemi iSCSI disk dizileri ve çift denetleyicileri temel
alan bir sistemdir.
12 x 8 TB HDD
Sipariş numarası DSA-N2C7X8-12AT

DSA E-Series 12 bölmeli genişletme cihazı 12 x 8 TB
iSCSI disk dizileri ile yüksek performanslı ve yüksek
kapasiteli veri depolama genişletme cihazı.
12 x 8 TB HDD
Sipariş numarası DSX-N1D6X8-12AT

DSA E-Series 60 bölmeli genişletme cihazı 60 x 8 TB
iSCSI disk dizileri ile yüksek performanslı ve yüksek
kapasiteli veri depolama genişletme cihazı.
60 x 8 TB HDD
Sipariş numarası DSX-N6D6X8-60AT

Donanım Aksesuarları

DSA E-Serisi veri depolama genişletmesi 8 TB
8 TB kapasiteli sabit disk depolama genişletmesi.
Sipariş numarası DSA-EDTK-800A

DSA E-Serisi rafı
40U'lu boş raf.
Sipariş numarası DSX-NRCK40-INT
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