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u Solução de armazenamento de rede dimensionável:
unidade de controlador com 12 HDs internos
expansíveis por meio de unidades de expansão de
ponta conectadas à interface SAS

u Proteção RAID configurável baseada em RAID
(RAID‑5 ou RAID‑6) para o mais alto desempenho do
sistema

u Fontes de alimentação e ventiladores de
resfriamento redundantes de troca a quente

u Duas portas 10 Gigabit Ethernet para conectividade
iSCSI da mais alta velocidade

u Design totalmente modular que facilita o serviço e
tem a proteção dos serviços NetApp, incluindo um
suporte Next Business Day de 3 anos no local

O DSA E2700 representa a última geração de
DSA E‑Series, as matrizes de discos de vídeo digital
baseadas em iSCSI da Bosch. Trata-se de modernas
plataformas projetadas para os aplicativos de
armazenamento de vídeo digital mais exigentes dos
setores de segurança gerenciarem o crescimento
implacável dos dados de vídeo digital. Com a entrada
de codificadores e câmeras IP HD e recentemente
UHD (4K) no mercado de vigilância, a sempre
crescente necessidade de grande largura de banda e
pouca complexidade da infraestrutura de
armazenamento são os principais desafios. A resposta
a eles é o DSA E2700 de última geração.

Generalidade (sistema)

O DSA E2700 tem uma única unidade de controlador
2U com 12 HDs corporativos (SAS Nearline) internos
de 3,5”, 7,2 K, NL-SAS (Serial Attached SCSI).

A unidade de controlador está disponível em duas
configurações: controlador simplex padrão e
controlador dual simplex para alta capacidade e
requisitos de desempenho extremos.
Este sistema de armazenamento é uma solução de alto
desempenho projetada com poderosa flexibilidade que
a torna ideal para os mais diversos requisitos de
vigilância por vídeo. Seu desempenho equilibrado é
projetado para atender a cargas de trabalho em
grande largura de banda e muito uso de E/S.
A opção DSA E2700 de bandeja de discos com uma
unidade de expansão padrão de 12 baias com HD
corporativo (2U) NL-SAS de 12 x 3,5”, 7,2 K e uma
unidade de expansão de alta densidade e 60 baias
com HD corporativo (4U) NL-SAS de 60 x 3,5”, 7,2 K
permite configurações personalizadas que podem ser
otimizadas para qualquer ambiente médio a
corporativo padrão.



Além disso os caminhos de E/S totalmente
redundantes, os avançados recursos de proteção e a
ampla capacidade de diagnóstico do DSA E2700
oferecem altos níveis de disponibilidade, integridade e
segurança.

Funções

O DSA E2700 é marca licenciada da E2700 series da
NetApp. Trata-se de uma solução de armazenamento
de rede dimensionável que fornece segurança, a mais
alta escalabilidade pronta para uso, proteção de dados
tranquila e gerenciamento simplificado de todos os
seus dados de vídeo. A NetApp foi pioneira no
protocolo iSCSI há anos, e agora oferece a nova linha
de produtos E2700, um produto de ponta para o
mercado de vigilância por vídeo.
O DSA E2700 na configuração controlador simplex/
dual simplex permite a conexão de até sete unidades
de expansão de 12 baias (12 x HDs por bandeja de
expansão) a uma unidade de base de controlador
único/duplo.
Observação: isso só é válido para unidades de
expansão de 12 baias com módulos ESM.
A configuração controlador dual simplex permite a
conexão de até três unidades de expansão de 60 baias
(60 x HDs por bandeja de expansão) a uma unidade de
base de controlador duplo. Não há suporte para a
conexão da unidade de expansão de 60 baias a uma
unidade de controlador único.
É uma matriz de discos RAID protegida e repleta de
recursos que oferece proteção RAID-5 a ambientes
orientados por capacidade e proteção RAID-6 para
ambientes orientados por disponibilidade. A proteção
RAID se baseia em uma implementação RAID de
hardware para o mais alto desempenho do sistema.
RAID-6 é altamente recomendável quando o sistema é
usado com um grande número de unidades de
expansão de bandeja de discos.

Alta confiabilidade e disponibilidade
O DSA E2700 mantém seus dados seguros e
disponíveis com fontes de alimentação e ventiladores
redundantes e de troca a quente, bem como proteção
contra falha de disco duplo e erros de bit único
durante recompilações RAID no RAID‑6 de alto
desempenho.
Com mais de 20 anos de experiência em
desenvolvimento de armazenamento, o DSA E2700 se
baseia em um design comprovado em campo
projetado para oferecer confiabilidade e
disponibilidade elevadas. Seus componentes
redundantes, o failover de caminho automatizado e a
administração online mantêm as organizações sempre
produtivas (24 x 7 x 365).
Outros recursos de alta disponibilidade:

• Failover automático de unidade e detecção e
recompilação ao usar unidades de espera ativa
globais

• Cache de dados com backup de bateria e
desescalonamento para flash

• O monitoramento proativo de integridade de unidade
SANtricity identifica unidades problemáticas antes
que elas causem transtornos

Monitoramento
Suporte SNMP total com compatibilidade de MIBs
personalizados MIB‑II e NetApp. Em caso de falhas de
componente devido a SNMP, serão geradas
notificações de alerta por e-mail. Além disso, não há
mais um monitor de eventos para enviar notificações
de alerta a um grande registro central de eventos.
Se o DSA E2700 for conectado à Internet/Intranet,
poderão ser enviadas mensagens do AutoSupport
geradas automaticamente. O AutoSupport aprimora o
serviço do cliente, agiliza a solução de problemas e
ajuda a evitar transtornos. Ele envia alertas
automaticamente com base em critérios de evento ou
tempo (semanal, diário, outro) para oferecer serviço
melhor e mais rápido ao cliente, mantendo os seus
sistemas em atividade por mais tempo.

Gerenciamento
O software de gerenciamento de armazenamento
NetApp SANtricity combina força e facilidade de uso.
Os administradores de armazenamento em tempo
integral apreciam a extensa flexibilidade de
configuração que permite ajustar um desempenho
excelente e controlar totalmente o posicionamento de
dados. Os administradores de sistemas em meio
período adoram a interface intuitiva e os assistentes
concebidos para simplificar suas tarefas. Com suas
capacidades dinâmicas, o software SANtricity
comporta expansão, reconfiguração e manutenção
dinâmicas sem interromper a E/S do sistema de
armazenamento. O software está disponível como
pacote de instalação de SO Microsoft de 32 bits e 64
bits (disponível no catálogo de produtos Bosch).

Certificados e Aprovações

Região Certificação

Europa CE DSA E-Series (E2700)

CE DSA E-Series expansions(E2700)

E.U.A. UL DSA E-Series (E2700)

Planejamento

Instalável em Windows Clients de 32 e 64 bits, o
software de gerenciamento de armazenamento
SANtricity oferece facilidade de gerenciamento central
de todas as matrizes DSA E‑Series disponíveis em uma
única rede. Não há software adicional necessário para
ser instalado em dispositivos periféricos. Além disso, o
sistema fornece uma poderosa Interface de Linha de
Comando (CLI) totalmente acessível remotamente
pelo SSH (Secure Shell).
O DSA E‑Series oferece, para cada controlador, um
conector de console serial e duas portas de
gerenciamento Ethernet dedicadas para acesso de
gerenciamento e 2 portas de host iSCSI 10 Gigabit
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Ethernet. É preciso configurar cada porta com um
endereço IP separado, pois as duas portas de host
iSCSI são caminhos de acesso separados para o
sistema de armazenamento e cada uma representa um
iSCSI individual de destino.
A capacidade líquida disponível está na seguinte
tabela:

Informações de configuração
(RAID-5)

Capacidade líquida (GB)

Unidade de controlador simplex
(12 x 8 TB)

81928

Unidade de controlador dual
simplex (12 x 8 TB)

81928

Unidade de expansão de 12 baias
(12 x 8 TB)

81928

Unidade de expansão de 60 baias
(60 x 8 TB)

409640

Informações de configuração
(RAID-6)

Capacidade líquida (GB)

Unidade de controlador simplex
(12 x 8 TB)

74480

Unidade de controlador dual
simplex (12 x 8 TB)

74480

Unidade de expansão de 12 baias
(12 x 8 TB)

74480

Unidade de expansão de 60 baias
(60 x 8 TB)

372400

Dados de desempenho por unidade de controlador em
uma rede de 10 Gbit/s (em uma rede de 1 Gbit/s, a
largura de banda disponível é o fator de limitação):

Uplink de rede 10 GbE (RAID-5/RAID-6)

 Câmeras IP Mbps de
largura de

banda
(unidade base

12 x HDs)

Mbps de largura de banda
(mín. 1 x unidade base +
1 x unidade de expansão:

24 x HDs)

Porta
única

400 650 / 150 1050 / 200

Porta
dual

800 (400
por porta)

650 / 150 1050 / 200

Observação: a largura de banda geral é individual de
cada controlador, não depende do número de portas
usadas. O número de câmeras dobrará com o uso de
duas portas em vez de uma.

Nota
O número de câmeras IP refere-se à configuração
de software padrão (sem modo de repetição
direta). A largura de banda refere-se a
<gravação>/<repetição>. 

A largura de banda geral máxima de um sistema
de controlador dual simplex é 2500 Mbps de
rendimento de leitura/gravação em uma rede
uplink 10 GbE.

Nota
As unidades DSA E2700 somente são aceitas por
Bosch Firmware 5.60 e posterior, VRM 3.0 e
posterior, Configuration Manager 5.32 e posterior. 
Se a capacidade total líquida do sistema exceder
500 TB, serão necessários o
Video Recording Manager e o Bosch Firmware
com suporte de LUN grandes (mín. VRM 3.60 e
Firmware 6.30).

Nota
O nível de serviço local Next Business Day
somente poderá ser fornecido se o respectivo
sistema tiver sido registrado imediatamente após
o recebimento e a instalação. Caso contrário, o
serviço será fornecido no regime de "melhor
esforço".
As informações sobre detalhes de registro estão
disponíveis em todos os envios (formulário de
registro) ou no catálogo online de produtos
Bosch.
Os serviços Next Business Day não são fornecidos
em todos os países. Para saber as limitações e
exceções, consulte os detalhes de registro no
formulário de registro.

Dimensões da unidade de controlador e unidade de
expansão de 12 baias
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Dimensões da unidade de expansão de 60 baias

Visão frontal da unidade de controlador

1 Tampas laterais (a tampa
esquerda contém os LEDs de
resumo da bandeja da unidade
do controlador)

2 Recipientes de unidade

Visão traseira da unidade de controlador dual
simplex

1 21 2

1 Recipiente do controlador 2 Recipiente do ventilador da
fonte

Visão frontal da unidade de expansão de 12 baias

1 Tampas laterais (a tampa
esquerda contém os LEDs da
bandeja)

3 Tampa lateral direita

2 Unidades   

Visão traseira da unidade de expansão de 12 baias

1 Recipiente ESM A 3 Recipiente do ventilador da
fonte A

2 Recipiente ESM B   

Visão frontal da unidade de expansão de 60 baias

1 Gaveta de unidade 1 4 Gaveta de unidade 4

2 Gaveta de unidade 2 5 Gaveta de unidade 5

3 Gaveta de unidade 3   

Visão traseira da unidade de expansão de 60 baias

1 Recipientes de ventilador 3 Recipientes ESM

2 Recipientes de fonte   

Especificações Técnicas

Controlador simplex 12 x 8 TB (DSA‑N2E7X8‑12AT)/
controlador dual simplex 12 x 8 TB
(DSA‑N2C7X8‑12AT)

Requisitos elétricos

Parâmetro Faixa baixa Faixa alta

Tensão nominal 100 VCA 240 VCA

Frequência 50 a 60 Hz 50 a 60 Hz
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Corrente típica de
operação

3,61 A 1,50 A

Corrente máxima de
operação

5,16 A 2,15 A

Rotação sequencial
do grupo de
unidades

4,27 A 1,76 A

Rotação simultânea
de unidades

6,81 A 2,71 A

Etiqueta da placa de
classificação do
sistema

9,0 A 3,6 A

Classificações de potência (potência operacional típica)

KVA 0.361

Watts de CA 358

BTU/h 1220

Observação: para obter informações detalhadas, consulte o mais
recente Guia de preparação de local dos sistemas de armazenamento
NetApp E‑Series

Dados da bateria

Número de baterias 2

Tipo da bateria íon-lítio

Peso da bateria 0,157 kg (0,346 lb)

Acondicionamento da bateria Pacote

Grupo da bateria Acumulador

Especificações de hardware do sistema

Chassis A bandeja da unidade de
controlador DSA E2700 atende
ao padrão de rack de 483 mm
(19 pol)

Fontes de alimentação Redundantes duais, conexão a
quente

Máximo de unidades de disco SAS Nearline de 3,5”, 12 x 8 TB

Capacidade líquida máxima 81928 GB (configurado para
RAID‑5)

Memória DDR2 (RAM do sistema) 4 GB

E/S integrada 2 portas de gerenciamento de
100 Mbps;
2 x 1/10 Gigabit Ethernet, cobre

Gerenciamento remoto (via LAN) Sim (mais console serial na porta
dedicada)

Mecânicas

Dimensões (H x L x P)

• Bandeja da unidade do
controlador

86,4 x 482,6 x 552,5 mm
(3,4 x 19 x 21,75 pol)

• Caixa de embalagem 241,3 x 584,2 x 685,8 mm
(9,5 x 23 x 27 pol)

Peso

• Peso máximo Controlador simplex de 24,9 kg
(54,9 lb)
Controlador dual simplex de
27 kg (59,52 lb)

• Peso máximo com
embalagem

Controlador simplex de 29,65 kg
(65,37 lb)
Controlador dual simplex de
31,75 kg (70 lb)

Requisitos de espaço

Frente - arrefecimento Folga de 760 mm (30 pol) na
frente do gabinete

Traseira - arrefecimento Folga de 610 mm (24 pol) atrás
do gabinete

Frente do chassis - manutenção Folga de 760 mm (30 pol) na
frente do gabinete

Traseira do chassis - manutenção Folga de 610 mm (24 pol) atrás
do gabinete

Ambiental

Temperatura

• Faixa de operação
(gabinete e subsistema)

+10 °C a +40 °C (+50 °F a
+104 °F)

• Taxa máxima de alteração 10 °C (50 °F) por hora

• Faixa de armazenamento -10 °C a +50 °C (+14 °F a
+122 °F)

Umidade relativa (sem condensação)

• Faixa de operação
(gabinete e subsistema)

20 a 80%

• Faixa de armazenamento 10 a 90%

Ruído acústico

• Potência sonora
(operação em espera)

Máximo 65 dB

• Pressão sonora (operação
normal)

Máximo 65 dBA
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Unidade de expansão de 12 baias 12 x 8 TB
(DSX‑N1D6X8‑12AT)

Requisitos elétricos - unidade de expansão

Parâmetro Faixa baixa Faixa alta

Tensão nominal 100 VCA 240 VCA

Frequência 50 a 60 Hz 50 a 60 Hz

Corrente em
repouso

2,96 A 1,23 A

Corrente máxima de
operação

3,03 A 1,26 A

Rotação sequencial
do grupo de
unidades

4,23 A 1,76 A

Rotação simultânea
de unidades

4,43 A 1,83 A

Etiqueta da placa de
classificação do
sistema

7,0 A 2,9 A

Classificações de potência - unidade de expansão

KVA 0.276

Watts de CA 276

BTU/h 954

Observação: para obter informações detalhadas, consulte o mais
recente Guia de preparação de local dos sistemas de armazenamento
NetApp E‑Series

Especificações de hardware do sistema - unidade de expansão

Chassis A bandeja da unidade de
controlador DE1600 atende ao
padrão de rack de 483 mm
(19 pol)

Fontes de alimentação Redundantes duais, conexão a
quente

Máximo de unidades de disco SAS Nearline de 3,5”, 12 x 8 TB

Capacidade líquida máxima 81928 GB (configurado para
RAID‑5)

E/S integrada SAS 6 Gb

Mecânicas - unidade de expansão

Dimensões (H x L x P)

• Bandeja da unidade 86,4 x 482,6 x 552,5 mm
(3,4 x 19 x 21,75 pol)

• Caixa de embalagem 241,3 x 584,2 x 685,8 mm
(9,5 x 23 x 27 pol)

Peso

• Peso máximo 27 kg (59,52 lb)

• Peso máximo com
embalagem

31,75 kg (70,0 lb)

Requisitos de espaço

Frente - arrefecimento Folga de 760 mm (30 pol) na
frente do gabinete

Traseira - arrefecimento Folga de 610 mm (24 pol) atrás
do gabinete

Frente do chassis - manutenção Folga de 760 mm (30 pol) na
frente do gabinete

Traseira do chassis - manutenção Folga de 610 mm (24 pol) atrás
do gabinete

Ambiental - unidade de expansão

Temperatura

• Faixa de operação
(gabinete e subsistema)

+10 °C a +40 °C (+50 °F a
+104 °F)

• Taxa máxima de alteração 10 °C (50 °F) por hora

• Faixa de armazenamento -10 °C a +50 °C (+14 °F a
+122 °F)

Umidade relativa (sem condensação)

• Faixa de operação
(gabinete e subsistema)

20 a 80%

• Faixa de armazenamento 10 a 90%

Ruído acústico

• Potência sonora
(operação em espera)

Máximo 65 dB

• Pressão sonora (operação
normal)

Máximo 68 dB

Unidade de expansão de 60 baias 60 x 8 TB
(DSX‑N6D6X8‑60AT)

Requisitos elétricos - unidade de expansão

Parâmetro Faixa baixa Faixa alta

Tensão nominal 220 VCA 240 VCA

Frequência 50 a 60 Hz 50 a 60 Hz

Corrente em
repouso

6,0 A 6,0 A

Corrente máxima de
operação

7,56 A 7,56 A

Observação: os cabos incluídos nos sistemas de expansão de 60 baias
são destinados ao uso com unidades de distribuição de energia de 220 -
240 VCA
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Classificações de potência - unidade de expansão

KVA 1.268

Watts de CA 1222

BTU/h 4180

Observação: para obter informações detalhadas, consulte o mais
recente Guia de preparação de local dos sistemas de armazenamento
NetApp E‑Series

Especificações de hardware do sistema - unidade de expansão

Chassis A bandeja da unidade de
controlador DE6600 atende ao
padrão de rack de 483 mm
(19 pol)

Fontes de alimentação Redundantes duais, conexão a
quente

Máximo de unidades de disco SAS Nearline de 3,5”, 60 x 8 TB

Capacidade líquida máxima 409640 GB (configurado para
RAID‑5)

E/S integrada SAS 6 Gb

Mecânicas - unidade de expansão

Dimensões (H x L x P)

• Bandeja da unidade 177,8 x 482,6 x 825,5 mm
(7,0 x 19 x 32,5 pol)

• Caixa de embalagem 482,6 x 609,6 x 1009,7 mm
(19 x 24 x 39,75 pol)

Peso

• Peso máximo 105,2 kg (232 lb)

• Peso máximo com
embalagem

193,2 kg (426 lb)

Requisitos de espaço

Frente - arrefecimento Folga de 760 mm (30 pol) na
frente do gabinete

Traseira - arrefecimento Folga de 610 mm (24 pol) atrás
do gabinete

Frente do chassis - manutenção Folga de 760 mm (30 pol) na
frente do gabinete

Traseira do chassis - manutenção Folga de 610 mm (24 pol) atrás
do gabinete

Ambiental - unidade de expansão

Temperatura

• Faixa de operação 0 °C a +35 °C (+32 °F a +95 °F)

• Taxa máxima de alteração 10 °C (50 °F) por hora

• Faixa de armazenamento -10 °C a +50 °C (+14 °F a
+122 °F)

Umidade relativa (sem condensação)

• Faixa de operação 20 a 80%

• Faixa de armazenamento 10 a 90%

Ruído acústico

• Potência sonora
(operação em espera)

Máximo 65 dB

• Pressão sonora (operação
normal)

Máximo 68 dB

Observações:
Informações técnicas gerais dos sistemas RAID são
fornecidos no Guia de preparação de local dos
sistemas de armazenamento NetApp E‑Series
(disponível em https://library.netapp.com/ecm/
ecm_download_file/ECMP12366559)
NetApp, AutoSupport e SANtricity são marcas comerciais registradas da NetApp; todos os

direitos reservados. Todos os dados e dimensões citados provêm do Guia de preparação

de local do NetApp e do site da NetApp e estão sujeitos a alteração sem aviso.

Como encomendar

Controlador simplex DSA E-Series, 12 x 8 TB
Unidade base do sistema de armazenamento de alto
desempenho e alta capacidade com matrizes de discos
iSCSI.
12 HDs de 8 TB
Nº de encomenda DSA-N2E7X8-12AT

Controlador dual simplex DSA E-Series, 12 x 8 TB
Unidade base do sistema de armazenamento de alto
desempenho e alta capacidade com matrizes de discos
iSCSI, controlador dual.
12 HDs de 8 TB
Nº de encomenda DSA-N2C7X8-12AT

Unidade de expansão de 12 baias DSA E-Series,
12 x 8 TB
Unidade de expansão de armazenamento de alto
desempenho e alta capacidade com matrizes de discos
iSCSI.
12 HDs de 8 TB
Nº de encomenda DSX-N1D6X8-12AT

Unidade de expansão de 60 baias DSA E-Series,
60 x 8 TB
Unidade de expansão de armazenamento de alto
desempenho e alta capacidade com matrizes de discos
iSCSI.
60 HDs de 8 TB
Nº de encomenda DSX-N6D6X8-60AT
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Acessórios de hardware

Expansão de armazenamento DSA E-Series de 8 TB
Expansão de armazenamento de disco rígido com
capacidade de 8 TB.
Nº de encomenda DSA-EDTK-800A

Rack DSA E-Series
Rack vazio com 40U.
Nº de encomenda DSX-NRCK40-INT
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