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Destaques

• Desempenho elevado estável 

Proporciona um desempenho estável de mais de 

60 000 IOPS de escrita aleatória 4K para E/S exigente1

• Resistência de nível empresarial 

Adequada para cargas de trabalho de armazenamento 

mistas e intensivas com 1,3 DWPD2

• Proteção de dados robusta 

A proteção de dados completa e a proteção contra 

perda de energia evitam a corrupção de dados

• Análise da vida útil 

Informações acionáveis ajudam a tirar o máximo 

partido do desempenho e longevidade do SSD SAT5200

• Concebido para sistemas Synology 

Interoperabilidade comprovada com os sistemas 

Synology através de uma validação rigorosa

SSD de elevado 
desempenho com 
resistência e fiabilidade de 
nível empresarial

O Synology SAT5200 oferece um desempenho 

de E/S estável, ao mesmo tempo que reduz a 

latência de serviços e aplicações essenciais. 

Foi concebido para lidar com cargas de 

trabalho de E/S mistas e intensivas sem 

comprometer a resistência, proporcionando 

uma experiência de armazenamento 

simplificada nos sistemas Synology e 

minimizando as interrupções de serviço. A 

série SAT5200 é fornecida com análise da 

vida útil avançada e é suportada pela garantia 

limitada de 5 anos da Synology.3
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Alto desempenho estável para cargas de trabalho 
exigentes

Concebido para cargas de trabalho exigentes, como pós-produção 
multimédia, bases de dados de processamento de transações online (OLTP) e 
implementações de virtualização, o Synology SAT5200 melhora o desempenho 
e a capacidade de resposta de aplicações intensivas de E/S. Permite que as 
empresas modernizem a sua infraestrutura de armazenamento existente 
e melhorem o desempenho a um custo por unidade competitivo. Com 
até 67 000 IOPS de escrita aleatória 4K1, a série SAT5200 oferece um 
desempenho estável e consistente e o dobro do IOPS de SSD de marca.

Proteção de dados e resistência de nível empresarial

Com até 9.162 TBW2 ao lidar com cargas de trabalho empresariais 24 horas 
por dia, 7 dias por semana, o Synology SAT5200 oferece 1,3 DWPD dentro 
da garantia de 5 anos.3 Consegue suportar cargas de trabalho intensivas e 
mistas em aplicações de cache e armazenamento totalmente em flash. A série 
SAT5200 suporta proteção de dados completa para proteger a integridade 
dos dados em todo o caminho de transferência. O design do circuito 
de proteção contra perda de energia evita a corrupção de dados. Os 
condensadores dedicados fornecem energia para enviar dados em trânsito 
para flash NAND num evento de perda de energia e o firmware foi concebido 
para permitir um reinício correto na ativação seguinte.

Análise da vida útil com base na sua carga de trabalho

A integração total com o sistema operativo DiskStation Manager (DSM) 
da Synology permite que os sistemas Synology forneçam análises de vida 
útil com base em cargas de trabalho reais para cada unidade SAT5200. As 
notificações atempadas permitem-lhe planear com maior antecedência, 
para um desempenho e longevidade do sistema sem interrupções. A 
monitorização fácil permite-lhe tirar o máximo partido de cada SSD.

Concebido especificamente para sistemas Synology

As versões de firmware e alterações de componentes podem, com o tempo, 
causar problemas de compatibilidade de SSD. O Synology SAT5200 é 
minuciosamente testado quanto à compatibilidade com os nossos sistemas 
após cada alteração de engenharia, enquanto as alterações de firmware e 
componentes são rigorosamente geridas. Os testes de temperatura, ciclo 
de energia e esforço de E/S intensivos garantem que todos os produtos 
cumprem os nossos mais rigorosos padrões de qualidade e fiabilidade.

Análise da vida útil do SSD

A integração total do SAT5200 com o Synology 
DSM permite a análise da vida útil remanescente 
do SSD com base na carga de trabalho real de 
cada unidade.

Desempenho consistente

O Synology SAT5200 proporciona o dobro de 
IOPS e um desempenho muito mais estável 
quando comparado com SSD de marca.



FOLHA DE DADOS  |  SSD SATA de 2,5"  SAT5200 

Especificações técnicas 

Especificações do hardware 

Número do modelo SAT5200-480G SAT5200-960G SAT5200-1920G SAT5200-3840G

Capacidade 480 GB 960 GB 1,92 TB 3,84 TB

Formato 2,5" 7 mm

Interface SATA 6 GB/s

Desempenho

Leitura sequencial (128 KB, QD32)1 530 MB/s

Escrita sequencial (128 KB, QD32)1 500 MB/s

Leitura aleatória (4 KB, QD32)1 95 000 IOPS 98 000 IOPS

Escrita aleatória (4 KB, QD32)1 55 000 IOPS 67 000 IOPS 60 000 IOPS 58 000 IOPS

Resistência e fiabilidade

Terabytes escritos (TBW)2 1.145 TB 2.290 TB 4.581 TB 9.162 TB

Escrita na unidade por dia (DWPD) 1,3

Período médio entre falhas (MTBF) 1,5 milhões de horas

Taxa de erro de bit incorrigível (UBER) < 1 setor por 1017 bits lidos

Proteção contra perda de energia Sim

Garantia 5 anos3

Consumo de energia

Tensão de alimentação 5 V (± 5%)

Leitura ativa (tipo) 2,6 W 2,9 W 3,1 W 3,6 W

Escrita ativa (tipo) 4,2 W 4,6 W 5,1 W 6,2 W

Inativo 1,4 W 1,5 W 1,6 W 1,9 W

Temperatura

Temperatura de funcionamento 0°C a 70°C (32°F a 158°F)

Temperatura de armazenamento -40°C a 85°C (-40°F a 185°F)

Outros

Dimensões (A x L x P) 7,0 mm x 69,85 mm x 100 mm

Ambiente Conformidade com a diretiva RoHS

Certificação CE, FCC, VCCI, RCM, BSMI, KC, EAC

*As especificações do modelo estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. Consulte www.synology.com para obter as informações mais recentes.

1. Desempenho medido utilizando FIO em Linux com profundidade de fila 32 (128 KB são 131 072 bytes; 4 KB são 4096 bytes).
2. A classificação de resistência é calculada com base na carga de trabalho empresarial JESD219A.
3. A garantia limitada de 5 anos fornece cobertura até ao final do período de garantia ou até que a utilização de resistência da unidade seja atingida, o que ocorrer 

primeiro.
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