ورقة البيانات

ELVS-BCD206

خادم تسجيل فيديو  BCDVideoعند مستوى الدخول Bay Rackmount-6 2U

خادم تسجيل فيديو قابل للتوسيع عند
مستوى الدخول 2U RACKMOUNT

الميزات الرئيسية
ما يصل إلى  96تيرابايت من التخزين الخام

ً
وموثوقا به  6 2Uمواضع
حال ميسور التكلفة
يوفر ً ELVS-BCD206

للتركيب على األرفف ألي عملية نشر على مستوى المبتدئين .تصل إلى
 96تيرابايت يتم توفير التخزين المحسن للفيديو الخام من خالل دورة عمل
على مدار الساعة طوال أيام األسبوع محركات أقراص  SSDو SATA
ضمان أوقات االستجابة السريعة وتحرير موارد النظام باستخدام
ما يصل إلى  1.5تيرابايت من .RAM DDR4
يتم توفير استقرار النظام وراحة البال من خالل مصادر طاقة زائدة عن
الحاجة وقابلة للتبديل السريع ،ونظام تشغيل يعمل على محركات أقراص
صلبة ،وضمان لمدة خمس سنوات في الموقع ،في يوم العمل التالي،
االحتفاظ بمحرك األقراص الثابتة.

معالجات إنتل® زيون® سيلفر  4210سكيالبل
نظام التشغيل Pro 10 Windows
 iDRACإكسبريس
 SSDو محركات أقراص  SATAدورة تشغيل 7/24
طاقة احتياطية
خيارات 10 ،6 ،5 ،1 ،0 :RAID
ضمان لمدة  5سنوات ،في
الموقع ،يوم العمل التالي،
للمحافظة على القرص الصلب

Inside

للمزيد من المعلومات1.888.305.4993+ | bcdvideo.com | sales@bcdinc.com :
الدعم التقنيsupport@bcdinc.com :
ELVS R1.0-BCD206
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ورقة البيانات

ELVS-BCD206

خادم تسجيل فيديو  BCDVideoعند مستوى الدخول Bay Rackmount-6 2U

ميكانيكي

نظام
نظام تشغيل

نظام التشغيل Windows 10 Pro

عامل التصميم

ذاكرة

معالج /معالجات

ما يصل إلى (:Dual Intel® Xeon® Silver 4210 )2
معالج قابل للتطوير
خيطا 3.20 ،جيجاهرتز)
( 10مراكزً 20 ،
بروسيسور باسمارك

Intel® Xeon® Silver 4210: 15,898
Dual Intel® Xeon Silver 4210: 20,974

للتثبيت على رف بارتفاع 2U

(1100W (100-240 )2فولت تيار متردد)  80بلس بالتين

دعم محرك األقراص الصلبة

(أدنى)  50°فهرنهايت ( -أقصى)  95°فهرنهايت
[(أدنى)  10°مئوي (أقصى)  35°مئوي]

RAID

 SSDوSATA

حرارة التشغيل

رطوبة التشغيل

( 80%~10بدون تكثيف)

تبديد الحرارة

 3001وحدة حرارية بريطانية  /ساعة كحد أقصى

األبعاد (عرض×عمق×ارتفاع)

الشبكات

معالج فردي )4( :منافذ  RJ45 1جيجابايت إيثرنت
معالج ثنائي )2( :منافذ  RJ45 1جيجابايت إيثرنت
( 10 )2جيجابايت  + SFPمنافذ

 17.08بوصة ( 434ملم) ×  28.17بوصة ( 715.5ملم)
×  3.4بوصة ( 86.8ملم)

أقصى وزن

 63.05رطل ( 28.6كجم)

فتحات ملحقات

معالج فردي )1( :فتحة  PCIeكاملة االرتفاع
بسرعة ،x16
( )2فتحة  PCIeكاملة االرتفاع بسرعة )x8، (1
فتحة  PCIeبسرعة  x8منخفضة االرتفاع
معالج ثنائي )3( :فتحة  PCIeكاملة االرتفاع
بسرعة  )x16، (4فتحة  PCIeكاملة االرتفاع
بسرعة  )x8، (1فتحة  PCIeبسرعة  x8منخفضة-
فتحات الملف الشخصي

الضمان

 5سنوات ،في الموقع ،يوم العمل التالي ،احتفظ
بضمان محرك األقراص الثابتة
الم ّ
صنعة
الشركة ُ
BCD

منفذ /منافذ USB

أمام x USB 2.0 & 1 x 2 :منفذ iDRAC Micro-AB
المؤخرة x 2 :منافذ  ،USB 3.0داخلي = x USB 1
 3.0منفذ

مخارج الفيديو

( )1منفذ  VGAأمامي و ( )1منفذ  VGAخلفي

إدارة عن بعد

 iDRACإكسبريس

للمزيد من المعلومات1.888.305.4993+ | bcdvideo.com | sales@bcdinc.com :
الدعم التقنيsupport@bcdinc.com :
ELVS R1.0-BCD206

مواضع محرك األقراص الصلبة

( )6مواضع قابلة للتبديل السريع مقاس  3.5بوصة و
( 2.5 × 2بوصة مستخدمة لنظام التشغيل)

مزود /مزودات الطاقة

معالج فردي 16 :جيجابايت ( 8×2جيجابايت)
معالج ثنائي 32 :جيجابايت ( 8×4جيجابايت)
أقصى تهيئة :ما يصل إلى  768جيجابايت RDIMM،
 1.5تيرابايت ( LRDIMMحتى )DDR4 DIMMs × 24

تخزين

حقوق النشر ©  .BCD ،2021جميع الحقوق محفوظة .تُ َق َّدم هذه الوثيقة ألغراض المعلومات فقط.

إنتل وشعار إنتل وشعار إنتل إنسايد وزيون هي عالمات تجارية لشركة إنتل أو الشركات التابعة لها في الواليات المتحدة و/أو الدول األخرى.

مستويات  RAID 0و  1و  6 5و 10
متحكم RAID

وحدة تحكم ( PERC H740P RAIDذاكرة تخزين
مؤقت )8G NV
أقصى تخزين

تصل إلى  96تيرابايت

