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Specification Sheet do armazenamento 
do Dell EMC PowerVault série ME4 
Recursos de classe empresarial em nosso storage array SAN/DAS de nível inicial 
mais econômico 

 

Desenvolvido especificamente e otimizado para SAN/DAS  
 

O armazenamento SAN/DAS acessível, simples e rápido do Dell EMC PowerVault série ME4 é otimizado 
para executar uma variedade de aplicativos – físicos e virtuais – de carga de trabalho mista para pequenas 
empresas. Se você precisa consolidar o armazenamento em bloco, dar suporte às demandas de aplicativos 
com uso intenso de dados, aproveitar o gerenciamento inteligente de dados ou otimizar seus ambientes 
virtuais, a série ME4 foi criada para atender às suas crescentes necessidades de negócios. A flexibilidade 
da série ME4 permite que você decida sobre o protocolo, dá suporte a uma ampla variedade de tipos de 
unidade mistas, dimensiona para 4 PB brutos, é altamente alinhada aos servidores Dell PowerEdge e vem 
com software completo – tudo o que você precisa para armazenar, gerenciar e proteger seus dados. 

 
 

Arquitetura de armazenamento de entrada avançada 
 

Com base na família de processadores Intel “Broadwell-DE”, o armazenamento do Dell EMC PowerVault série 
ME4 implementa uma arquitetura de bloco com integração à virtualização do VMware e suporte simultâneo 
para protocolos nativos iSCSI, Fibre Channel e SAS. Cada sistema aproveita controladoras duais (sistemas 
com controladora única estão disponíveis) e um back-end SAS completo de 12 Gigabits. A capacidade de 
armazenamento adicional é acrescentada por meio de DAEs (Disk Array Enclosures), enquanto o RAID 
distribuído (ADAPT) oferece menores tempos de reconstrução da unidade e diminui o OPEX. Além disso, 
todos os arrays da série ME4 são gerenciados por uma GUI HTML5 integrada baseada na Web. 

 

Modelos de expansão e sistema base do PowerVault série ME4 
 

Os dois arrays base ME4 não densos iniciam em 2U e o array ME4 denso inicia em 5U. Ambos os modelos 

incluem dois controladores com processadores Intel Xeon Dual-Core, 8 GB por controlador e 4 iSCSI 10 Gigabits, 

4 SAS 12 Gigabits e 4 conexões de rede FC 16 Gigabits (a negociação automática é aceita em iSCSI no FC). 

 

 

 

 
 
 

 
ARRAY SAN/DAS ME4012 

Slots de unidade de 3,5 pol. 
(12 unidades), 2U 

ARRAY SAN/DAS ME4024 

Slots de unidade de 2,5 pol. 
(24 unidades), 2U 

ARRAY SAN/DAS ME4084 

Slots de unidade de 2,5 pol. 
(84 unidades), 5U 

 

As gavetas de expansão opcionais da série ME4 permitem que você dimensione para até 336 unidades 

ou 4 PB. As gavetas de expansão do PowerVault ME412 e ME424 só podem ser usadas com arrays de 

base ME4012 ou ME4024.  
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A gaveta de expansão densa do ME484 é aceita por trás de qualquer array base ME4. Todos os modelos 

de arrays e gavetas de expansão dão suporte a uma variedade de unidades SSD (Solid State Drive), 

15.000, 10.000 e NL-SAS (incluindo SEDs com certificação FIPS).  
 
 
 
 
 
 
Gaveta de expansão ME412 

Slots de unidade de 3,5 pol. 
(12 unidades), 2U 

Gaveta de expansão ME424 

Slots de unidade de 2,5 pol. 
(24 unidades), 2U 

Gaveta de expansão ME484 
Slots de unidade de 2,5 pol. 
(84 unidades), 5U 

 

 

Especificações do PowerVault série ME4 

Visão geral do chassi 

Formato do chassi All in one (controladoras únicas/duais, compartimentos de unidade internos, sistema de rede) com opções de expansão 

Tamanho do rack 2 U ou 5 U 

Controladores 

2 com hot swap por chassi (ativo dual) 

Suporte a controladora única/dual para 2U 

Suporte a controladora dual para 5U 

Processador Processador Intel® 2 núcleos 2,2 GHz  

Armazenamento interno 

ME4012: 12 compartimentos de unidade de 3,5 pol. (portadora de unidade de 2,5 pol. compatível) 

ME4024: 24 compartimentos de unidade de 2,5 pol. 

ME4084: 84 compartimentos de unidade de 3,5 pol. (portadora de unidade de 2,5 pol. compatível) 

Memória do sistema 8 GB por controlador 

Capacidade de expansão 

Enclosures de 
expansão 
 
 
 
JBOD 

ME412: 12 compartimentos de unidade de 3,5 pol. (SAS 12 Gigabits)  

ME424: 24 compartimentos de unidade de 2,5 pol. (SAS 12 Gigabits)  

ME484: 84 compartimentos de unidade de 3,5 pol. (SAS 12 Gigabits) 

------------------------------------------------------- 

MD 1400: Alta densidade 

MD 1420: Otimizado para desempenho 

ME484: Otimizado para desempenho e densidade 

Número 
mínimo/máximo de 
unidades 

ME4012: 2/264 

ME4024: 2/276 

ME4084: 28/336 

Capacidade bruta 
máx. 

ME4012: 3,1 PB (com expansão do ME484) 

ME4024: 3 PB (com expansão do ME484) 

ME4084: 4 PB 

Suporte a NAS Compatível com equipamento NAS Windows série NX 

Mídia de armazenamento 

Unidades SAS e NL-SAS; diferentes tipos de unidades, taxas de transferência e velocidades de rotação podem 
ser combinados no mesmo sistema: 

• NL-SAS 7.200 3,5 pol. – 4 TB, 8 TB, 12 TB, SED de 12 TB, 16 TB 

• NL-SAS 7.200 2,5 pol. – 2 TB, SED de 2 TB 

• SAS 10.000 2,5 pol. – 1,2 TB, 1,8 TB, 2,4 TB, SED de 2,4 TB 

• SAS 15.000 2,5 pol. – 900 GB, SED de 900 GB  

• SSD SAS – 480 GB, 960 GB, 1,92 TB, SED de 1,92 TB, 3,84 TB 

• SDD e disco rígido: SEDs com certificação FIPS 
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Rede e E/S de expansão 

Interface de host FC, iSCSI, SAS (compatível com FC/iSCSI multiprotocolo simultâneo) 

Portas FC de 16 Gb 
no máx. 

8 por array (compatível com negociação automática para 8 Gigabits) 

Portas iSCSI de 
10 Gb no máx. 

8 portas SFP+ ou BaseT por array (BaseT compatíveis apenas com negociação automática para 1 Gigabit) 

Máx. de portas SAS 
12 Gigabits 

8 portas SAS 12 Gigabits 

Máx. de portas 
multiprotocolo 

4 portas, FC 16 Gigabits SFP+ 

4 portas, iSCSI 10 Gigabits SFP+ 

Máx. de portas de 
gerenciamento 

2 por array (BASE-T de 1 Gbit/s) 

Protocolo de 
expansão de disco 

SAS de 12 Gb 

Portas de expansão 
de interface de 
disco 

2 SAS 12 Gigabits (Wide-Port) por array (1 porta por controlador) 

Até 9 gavetas de expansão de 2U por array base de 2U 

Até 3 gavetas de expansão de 5U por array base de 2U 

Até 3 gavetas de expansão de 5U por array base de 5U 

KPIs 

Configurações de array Arrays All-Flash, híbridos ou totalmente em unidade de disco rígido 

Formato de armazenamento SAN ou DAS nativos 

 

Otimização de dados 

Armazenamento automático 
em camadas  

Até três níveis principais (baseados em mídia) 

Suporte para RAID RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50 ou Adapt; qualquer combinação de níveis de RAID pode existir em um só array 

Adapte-se Codificação de eliminação distribuída que reduz os tempos de reconstrução quando ocorrem falhas na unidade 

Provisionamento reduzido Ativo por padrão em todos os volumes, opera com desempenho total em todos os recursos 

Snapshots Máximo de snapshots por array: 1024 

Migração e mobilidade de dados 

Replicação 
Replica com outros arrays da série ME4 Bloco assíncrono via FC ou iSCSI 

As relações destino/origem podem ser um para muitos ou muitos para um 

Cópia de volume Copia volumes independentes completos  

Data Protection, recuperação de desastres e segurança 

Continuidade dos negócios VMware Site Recovery Manager 

Criptografia de dados em 
repouso 

SEDs (Self-Encrypting Drives, unidades com criptografia automática) em formatos SSD ou disco 

rígido FCE (Full Disk Encryption, criptografia completa em disco) com base em AES-256 

Unidades certificadas de acordo com a FIPS 140-2 de nível 2 

Gerenciador de chaves Gerenciamento de chaves do controlador interno 
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Gerenciamento 

Gerenciamento GUI HTML5 do PowerVault Manager, CLI, REST, OME 3.2 

VMware vCenter Suporte a plug-in do VMware vCenter 6.7 para gerenciar os arrays do ME4 por meio do vCenter. 

Script 
CLI 
API Microsoft PowerShell  
APIs RESTful 

SO do host compatível 

Windows 2019, 2016 e 2012 R2  
RHEL 8.0, 7.4 e 6.9 
SLES 12.3 
VMware 6.7 U2, 6.5 e 6.0 

Integração da 
virtualização 

VMware vSphere (ESXi) 
vCenter; SRM 8.1.x 
Microsoft Hyper-V 
XenDesktop 7.1 

Sistema base físico  

Tamanho do rack ME4012 (2U), ME4024 (2U), ME4084 (5U) 

Altura do sistema base 

ME4012: 8,79 cm (3,46 polegadas)  
ME4024: 8,79 cm (3,46 polegadas)  
ME4084: 22,23 cm (8,75 polegadas) 

Largura do sistema base 

ME4012: 48,30 cm (19,01 polegadas)  
ME4024: 48,30 cm (19,01 polegadas)  
ME4084: 48,30 cm (19,01 polegadas) 

Profundidade do sistema base 

ME4012: 60,29 cm (23,74 polegadas)  
ME4024: 60,29 cm (23,74 polegadas)  
ME4084: 97,47 cm (38,31 polegadas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peso (configuração máxima) 
ME4012: 32 kg (71 lb)  
ME4024: 30 kg (66 lb)  
ME4084: 135 kg (298 lb) 

Peso (vazio) 

ME4012: 4,80 kg (10,56 lb) sem unidades  
ME4024: 4,80 kg (10,56 lb) sem unidades  
ME4084: 64 kg (141 lb) sem unidades 

Gaveta de expansão física 

Tamanho do rack ME412 (2U), ME424 (2U), ME484 (5U) 

Altura de expansão 

ME412: 8,79 cm (3,46 polegadas)  
ME424: 8,79 cm (3,46 polegadas)  
ME484: 22,23 cm (8,75 polegadas) 

Largura de expansão 

ME412: 48,30 cm (19,01 polegadas)  
ME424: 48,30 cm (19,01 polegadas)  
ME484: 48,30 cm (19,01 polegadas) 

Profundidade de expansão 

ME412: 60,29 cm (23,74 polegadas)  
ME424: 60,29 cm (23,74 polegadas)  
ME484: 97,47 cm (38,31 polegadas) 

Peso (configuração máxima) 

ME412: 28 kg (62 lb)  
ME424: 25 kg (55 lb)  
ME484: 130 kg (287 lb) 

Peso (vazio) 

ME412: 4,80 kg (10,56 lb) sem unidades  
ME424: 4,80 kg (10,56 lb) sem unidades 
ME484: 64 kg (141 lb) sem unidades 

Alimentação do sistema base 

Alimentação/potência 
ME4012: 580 W  
ME4024: 580 W 
ME4084: 2.200 W  
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Dissipação de calor 

ME4012: 1.980 BTU  
ME4024: 1.980 BTU  
ME4084: 7.507 BTU 

Tensão 

ME4012: 100 a 240 VCA  
ME4024: 100 a 240 VCA  
ME4084: 200 a 240 VCA  

Frequência 50/60 Hz 

Amperagem 

ME4012: 7,6 a 3,0 A (x2)  
ME4024: 7,6 a 3,0 A (x2)  
ME4084: 11,07 a 9,23 A (x2) 

Energia de expansão 

Alimentação/potência 

ME412: 580 W  
ME424: 580 W 
ME484: 2.200 W  

Dissipação de calor 

ME412: 1.980 BTU  
ME424: 1.980 BTU  
ME484: 7.507 BTU 

Tensão 

ME412: 100 a 240 VCA  
ME424: 100 a 240 VCA  
ME484: 200 a 240 VCA  

Frequência 50/60 Hz 

Amperagem 

 

ME412: 7,6 a 3,0 A (x2)  
ME424: 7,6 a 3,0 A (x2)  
ME484: 11,07 a 9,23 A (x2) 

Condições ambientais de operação 

Temperatura operacional 5 °C a 35 °C (41 °F a 95 °F) 

Temperatura não operacional -40 °C a 65 °C (-40 °F a 149 °F) 

Faixas de umidade 
operacionais (sem 
condensação) 

10% a 80% com ponto de condensação máximo de 29 °C (84,2 °F) 

Umidade não operacional 
(sem condensação) 

5% a 95% com ponto de condensação máximo de 33 °C (91 °F) 

Serviços e garantia 

 
Serviços 

Suporte Dell com serviços de consultoria e implementação. ProSupport Plus opcional está disponível, com a oferta de 
serviços proativos e preventivos para melhorar o desempenho e a estabilidade. O Dell Optimize está disponível para 
aconselhamento e orientação estratégica adicional contínua de um analista de sistema altamente treinado. 

Dimensionamento do sistema Ferramenta Dell EMC Midrange Sizer 

Garantia da unidade Todos os HDDs e as SSDs contam com garantia vitalícia que cobre substituição por desgaste dentro do contrato 
de serviço. 

Manutenção SupportAssist para operações de manutenção automatizadas 

Pronto para OEM 

Da tampa frontal ao BIOS e a embalagem, seus storage arrays podem ter a aparência de algo que você mesmo projetou e construiu. Para obter 
mais informações, visite Dell.com/OEM 
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Saiba mais sobre as 
soluções Dell EMC Unity 

Entre em contato com um 
especialista da Dell EMC 

https://www.delltechnologies.com/pt-br/oem/index2.htm
https://www.emc.com/pt-br/storage/unity.htm#collapse=&tab3=0&tab4=0

