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Imation RDX ® A8 Hard Disk 
 
Urządzenie Imation RDX A8 to biblioteka dyskowa 
dysponująca 8 slotami na nośniki RDX. Dzięki możliwości 
użycia dysków RDX o różnej wielkości (do 1,5 TB) w jednym 
urządzeniu, RDX A8 zapewnia skalowalność pamięci 
masowej oraz możliwość planowanie inwestycji  zgodnie z 
pojęciem „pay-as-you-grow”. Imation RDX A8 zapewnia 
łatwą integrację z istniejącą infrastrukturą sieciową oraz 
doskonałą możliwość migracji z przestarzałych technologii taśmowych (DAT/DDS, SLR, AIT, VXA, DLT) lub 
konsolidację zasobów zmagazynowanych na nośnikach RDX. Użytkownicy, którzy planują zakup taśmowej biblioteki 
do backupu oraz urządzenia iSCSI do centralnego składowania danych mogą połączyć te dwie funkcjonalności w 
jednym urządzeniu, decydując się na łatwe w instalacji i proste w zarządzaniu rozwiązanie Imation RDX A8. 
Urządzenie wyposażone jest w wydajny interface iSCSI ( 2 x Gbit), który umożliwia sieciowy dostęp do każdego z 8 
slotów załadowanych nośnikami RDX z całkowitą prędkością przepływu danych do 6 GB/min. Rozwiązanie może 
pracować w trzech trybach: jako system dyskowy (JBOD), jako wirtualna biblioteka  taśmowa (VTL), gdzie emulowana 
jest realna bibliotek taśmowa oferująca 8 slotów z trzema napędami LTO-4 lub w trybie pracy iSCSI Target, gdzie w 
istniejącym otoczeniu sieciowym jest oferowane do 8 wolumenów. Urządzenie o wysokości 2U może być 
instalowane w 19 calowej szafie przemysłowej, jak również używane jako desktop.  

 
Zalety: 

 Duża pojemność: Przechowuje do 12 TB danych (na 8 nośnikach do 1,5TB każdy).  

 Wymienność: Łatwy dostęp do danych: nośniki RDX są kompatybilne i mogę być używane wymiennie z 
wszystkimi nośnikami typu RDX oraz RD1000 w tym z urządzeniami Dell PowerValut RD100. 

 Elastyczność konfiguracji: RDX A8 zapewnia zdalna ochronę danych dla systemów pracujących w sieci LAN. 

 Wydajność: Wysoki transfer, dostęp typu „random access” umożliwia krótszy czas  tworzenia kopii zapasowych 

oraz krótsze przywracanie danych przypadku awarii. 

 Możliwość zarządzania: Wbudowane zarządzanie poprzez sieć WWW dostępne jest przez każdą przeglądarkę 

internetową i oferuje łatwą kontrolę stanu urządzenia oraz zawansowane możliwości konfiguracji. 
 
Dane techniczne: 

 Nazwa modelu – Imation RDX® A8 Hard Disk 
 Konfiguracja – 2U Rackmount/Desktop Tower 
 Maksymalna pojemość : do 12 TB (w zależności od konfiguracji urządzenia) 
 RDX storage – zewnętrzna technologia RDX 
 Zakres napięcia wyjściowego – 100 – 240 VAC 
 Temperatura operacyjna – 10 do 35° C 
 Wilgotność operacyjna – 20 – 80% 
 Wymiary – W 86,8 mm x SZ 444,7 mm x G 306.7 mm 
 Waga: 6,33 kg 
 W pełni kompatybilny z rozwiązaniami firmy StorageCraft 

 Gwarancja – 3 lata 
 

Urządzenie  Imation RDX ® A8 Hard Disk jest wyposażone w zewnętrzną technologię RDX. 
Nośniki serii Imation RDX to bezpieczne, niezawodne, odporne na wstrząsy, przenośne 
rozwiązania do zabezpieczania danych. Te wymienne dyski twarde, to profesjonalne systemy do 
backupu łączące w sobie funkcjonalność rozwiązań taśmowych z wydajnością systemów 
dyskowych.  
 
Dostępne nośniki RDX:  
Imation RDX Cartridge   500 GB  Imation RDX Cartridge 1 TB  Imation RDX Cartridge 1,5 TB  
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