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DELL POWERPROTECT 
DATA MANAGER-ENHET  
Modernt, säkert och enkelt dataskydd. 
 
 

PowerProtect Data Manager-enheten, som är enkel att konfigurera och hantera, ger en enhetlig användarupplevelse och 
automatiserar identifiering och skydd av databaser, virtuella maskiner, filsystem och Kubernetes-behållare. Orkestrera 
skyddet direkt via ett intuitivt gränssnitt. Ge dataägare möjlighet att själva utföra säkerhetskopiering och återställning från 
sina inbyggda program med central styrning och tillsyn. Lita på att dina data är skyddade och tillgängliga med den 
förenklade upplevelsen i PowerProtect Data Manager-enheten. 

 

Specifikationer 

Tabell 1. Prestanda och kapacitet för DM55003,4 

 DM5500 

1  De högsta värdena är maxvärden – den faktiska 
kapaciteten och genomströmningen beror på 
programlasten, deduplicering och andra inställningar. 

2  Blandning av typisk säkerhetskopierad företagsdata 
(filsystem, databaser, e-post, utvecklarfiler). De lägre 
kapacitetsintervallen representerar en fullständig 
säkerhetskopiering utförd varje vecka eller varje 
månad, stegvis säkerhetskopiering utförd varje dag 
eller varje vecka, till systemkapaciteten. De högre 
kapacitetsintervallen representerar fullständig 
säkerhetskopiering varje dag, till systemkapaciteten. 
Alla kapacitetsvärden är beräknade enligt Base10 
(dvs. 1 TB = 1 000 000 000 000 byte). 

MAXIMAL GENOMSTRÖMNING1 Upp till 14,0 TB/timme 

MAXIMAL LOGISK KAPACITET1,2 Upp till 5,2 PB 

 MED MOLNNIVÅ Upp till 15,6 PB 

MAXIMAL ANVÄNDBAR KAPACITET 12 till 96 TB 

 MED MOLNNIVÅ Upp till 288 TB 

Processor 2 × Intel Xeon 

Enhetstyp SAS 12 TB 

NÄTVERKSHANTERING 
Upp till 10 × 10 GbBase-
T (RJ45) eller upp till 6 × 

SFP28/SFP+ (optisk) 

 

 



 

 

Specifikationer 

Tabell 1. (forts.) Prestanda och kapacitet för DM55003,4 

 DM5500 

VIKT 43,2 kg (95,24 lb) 

STRÖM (DUBBELREDUNDANT 1 100 W 100–240 V ≈ 
AUTOMATISK INSTÄLLNING 50/60 HZ 952 VA @30C 

TERMISK KAPACITET (BTU/TIMME) 4 100 BTU/TIMME 

MÅTT 17,63 × 31,9 × 3,41 (BDH i tum) 
448 × 810,3 × 86,8 (BDH i mm) 

DRIFTTEMPERATUR/HÖJD 10 °C till 30 °C (50 °F till 86 °F), inget direkt solljus vid 
höjder mindre än 950 m (3117 ft) 

LUFTFUKTIGHET VID DRIFT 10 % till 80 % relativ luftfuktighet med maximal 
daggpunkt 29 °C (84,2 °F). 

TEMPERATUR UR DRIFT (UNDER TRANSPORT) -40 °C till 65 °C (-40 °F till 149 °F) 

 

 

 

© 2022 Dell Inc. eller dess dotterbolag. Med ensamrätt. Dell och andra varumärken är varumärken som 
tillhör Dell Inc. eller dess dotterbolag. Andra varumärken kan vara varumärken som tillhör sina respektive 
ägare.      

1. De högsta värdena är maxvärden – den faktiska kapaciteten och genomströmningen beror på programlasten, deduplicering och andra inställningar. 
2. Blandning av typisk säkerhetskopierad företagsdata (filsystem, databaser, e-post, utvecklarfiler). De lägre kapacitetsintervallen representerar en fullständig säkerhetskopiering utförd varje vecka eller 

varje månad, stegvis säkerhetskopiering utförd varje dag eller varje vecka, till systemkapaciteten. De högre kapacitetsintervallen representerar fullständig säkerhetskopiering varje dag, till 
systemkapaciteten. Alla kapacitetsvärden är beräknade enligt Base10 (dvs. 1 TB = 1 000 000 000 000 byte). 

3. Dells informationstekniksutrustning är kompatibel med alla gällande lagstadgade krav för elektromagnetisk kompatibilitet, produktsäkerhet och miljöbestämmelser när den släpps ut på marknaden. Mer 
information om gällande föreskrifter och verifiering av överensstämmelse finns på Dells webbplats för regelefterlevnad. http://dell.com/regulatory_compliance.  

4. Dell strävar efter att förbättra energieffektiviteten i vår lagringsportfölj för varje generation. 
 

Få mer information om 
PowerProtect Data 
Manager Appliance 

Kontakta en av Dell Technologies 
experter 

https://www.dell.com/PowerProtectDataManagerAppliance
https://www.dell.com/sv-se/dt/contactus.htm

