


Reconhecido a nível mundial
A QNAP é o fornecedor asiático n.º 1 de produtos NAS na gama com um preço 
inferior a 5.000$ em termos de receitas de vendedores, de acordo com um 
relatório de pesquisa da Gartner realizado em 2010. Isto reflecte o compromisso 
contínuo da QNAP em desenvolver e comercializar produtos de rede de elevada 
qualidade capazes de satisfazer e exceder as expectativas dos clientes.

O Turbo NAS fornece diversas aplicações empresariais.

Descrição geral
As empresas modernas enfrentam o desafio do crescimento dramático de dados digitais. 
A implementação de  um centro de armazenamento fiável, económico e expansível para 
armazenar, partilhar e fazer o backup de forma segura dos activos da empresa tornou-se 
numa tarefa importante para os administradores das TI.

O QNAP Turbo NAS fornece um armazenamento ligado em rede flexível e eficiente  com 
serviços iSCSI, partilha de dados entre plataformas e aplicações empresariais abrangentes. 
Com certificações VMware® Ready™ e Citrix® Ready™, e compatibilidade comprovada com 
o ambiente Microsoft® Hyper-V™, o Turbo NAS é uma solução de armazenamento ideal 
para ambientes virtualizados e agregados.

Aplicações empresariais abrangentes
O Turbo NAS suporta a partilha de ficheiros através das plataformas Windows®, Mac®, 
Linux e UNIX. Pode ser utilizado como servidor de ficheiros, servidor FTP, servidor de 
impressão e servidor Web. Está incluído o suporte Windows AD (Active Directory) e 
funcionalidades avançadas como WebDAV, Agregação de pastas partilhadas, duplo 
empilhamento IPv6 e IPv4, Wake on LAN, activação/desactivação agendada, disco rígido 
S.M.A.R.T., sistemas de registo abrangentes e bloqueio de IP não autorizado.

Soluções de backup polivalentes
O Turbo NAS oferece ao administrador das TI soluções de backup do servidor flexíveis, 
incluindo replicação remota encriptada, Replicação remota em tempo real (RTRR) e backup 
de armazenamento com base na nuvem. Os utilizadores Windows e Mac podem utilizar o 
utilitário QNAP 

QBack e Time Machine respectivamente para fazer o backup de dados para o Turbo NAS. 
Além disso, o Turbo NAS suporta software de backup de outras empresas como o Veeam® 
Backup & Replication e o Acronis® True Image.

Solução de virtualização económica e flexível
O Turbo NAS possui certificação VMware® Ready para vSphere 4.0 (ESX 4.0 e superior), 
Citrix® Ready para XenServer 6.0 e compatível com Windows 2008 Failover Cluster. 
O Turbo NAS pode ser utilizado como um armazenamento partilhado em rede de 
VMware, ambientes de virtualização Citrix e servidores agregados Windows. Em 
comparação com a SAN (rede de área de armazenamento) tradicional, o Turbo NAS é 
uma alternativa competitiva com custos de configuração e manutenção muito mais 
reduzidos numa SAN IP.

Servidor de ficheiros
O Turbo NAS fornece a partilha de ficheiros 
através das plataformas Windows, Mac, Linux 
e UNIX. Também suporta WebDAV para 
aceder remotamente às pastas partilhadas 
através do protocolo HTTP/HTTPS.

Centro de Backup
O Turbo NAS fornece um centro de backup 
centralizado para utilizadores Mac que utilizam 
Time Machine e utilizadores Windows que 
utilizam o utilitário QNAP QBack.

Replicação remota encriptada
É possível efectuar o backup dos dados no 
Turbo NAS para ou a partir de outro Turbo 
NAS ou servidores Rsync na rede.

Servidor FTP
O administrador das TI pode criar um 
servidor FTP com o NAS e partilhar ficheiros 
de forma prática com colegas e clientes.

Servidor de impressão
O Turbo NAS oferece partilha de 
impressão através da rede e impressão 
remota através da Internet por IPP 
(Protocolo de Impressão através da 
Internet). Também é suportada a 
gestão de tarefas de impressão e 
impressão Bonjour para Mac OS X.

Servidor Syslog
Através da recolha e armazenamento 
de registos de outros dispositivos de 
rede no Turbo NAS através do suporte 
para o servidor Syslog, o administrador 
das TI pode monitorizar facilmente o 
estado destes dispositivos e resolver 
problemas quando necessário.

Servidor Web
O administrador das TI pode alojar vários 
sites Web no Turbo NAS com o servidor Web 
integrado e função de anfitrião virtual.

Estação de videovigilância
O administrador das TI pode utilizar 
o Turbo NAS para gerir as câmaras 
IP ligadas e configurar um sistema 
de videovigilância com funções de 
monitorização, gravação e reprodução 
abrangentes.

Servidor TFTP
O servidor TFTP simplifica a gestão de 
configuração de rede para actualizações 
de firmware, implementação de 
backup de configurações de vários 
dispositivos de rede, tais como routers 
e switches. 
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Gestão da autoridade do utilizador
Pode criar vários utilizadores e especificar a sua palavra-passe, quota e grupos de 
utilizadores enviando o ficheiro de lote no formato TXT ou Excel CSV para o NAS.

Controlo de acesso de pastas partilhadas
Pode criar e gerir pastas partilhadas, utilizadores e grupos de utilizadores, assim como 
definir os direitos de acesso de pastas no Turbo NAS através da interface com base na 
Web sem conhecimentos avançados em informática.

Permissões avançadas de pastas
As permissões avançadas de pastas permitem que os utilizadores configurem o acesso 
a pastas/subpastas no Turbo NAS. Com esta função activada, pode gerir as permissões 
de pastas do Microsoft Windows ou da interface de gestão com base na Web do Turbo 
NAS sem procedimentos complicados.

Windows Active Directory (AD) e serviços de directórios LDAP
O Windows AD e a função de serviço de directórios LDAP permite que o 

administrador do sistema recupere contas de utilizador a partir de um servidor com 
base em Windows AD ou LDAP para o Turbo NAS reduzindo o tempo e o esforço na 
configuração de contas.

Backup do PC com Windows através do QBack
O utilitário de backup QBack da QNAP ajuda os utilizadores a fazer o backup dos 
ficheiros de um PC com Windows para um ou vários servidores QNAP Turbo NAS. Os 
utilizadores podem configurar a sincronização de dados em tempo real ou backup 
agendado de vários PCs.

Suporte Apple Time Machine
Pode efectuar o backup dos dados do Mac para o Turbo NAS, restaurar o sistema ou 
recuperar ficheiros a partir de uma marca de tempo de backup específica através do 
programa Time Machine.

Suporta software de Backup de outras empresas
O Turbo NAS é compatível com software de backup de outras empresas como o 
Veeam Backup & Replication e o Acronis® True Image.

Backup remoto
˙  A replicação remota em tempo-real (RTRR) fornece replicação de dados em tempo-

real ou agendada entre o Turbo NAS local e um Turbo NAS remoto, um servidor FTP 
ou uma unidade externa.

˙Backup Rsync suportado.

Backup e restauro do LUN iSCSI
A função de backup/restauro do iSCSI LUN do Turbo NAS permite ao administrador das 
TI efectuar o backup de conteúdos no LUN para vários destinos de armazenamento, ElephantDrive
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incluindo pastas partilhadas no Windows através de SMB/CIFS, pastas partilhadas em 
Linux através de NFS ou pastas partilhadas locais no Turbo NAS.

Backup de cópia através de um botão*
Faça o backup do Turbo NAS para um dispositivo de armazenamento externo ou vice-
versa premindo o botão de cópia através de um toque na parte frontal.

Backup de armazenamento na nuvem
O Turbo NAS suporta o backup de dados para Amazon S3, ElephantDrive e Symform.

Partilha entre plataformas
O Turbo NAS suporta os protocolos SMB/CIFS, AFP e NFS para a partilha de ficheiros em redes 
Windows, Mac e Linux/UNIX. Pode criar contas de utilizadores e pastas partilhadas através 
da interface com base na Web simples de utilizar sem possuir conhecimentos de informática. 
A solução antivírus integrada para o Turbo NAS garante uma continuidade empresarial 
oferecendo detecção contra os vírus, malware, worms e cavalos de Tróia mais recentes.

Gestor de ficheiros Web
O Turbo NAS possui o Gestor de ficheiros Web para aceder e gerir os dados do servidor 
a qualquer momento a partir de qualquer local através de um browser Web. Pesquisa 
de dados inteligente, envio e transferência de ficheiros em lote, extracção de ficheiros, 
transferência de dados encriptados e controlo de acesso permitem aos utilizadores aceder 
e partilhar os seus dados de forma segura e prática.

Agregação de pastas partilhadas
Aceda facilmente às pastas de partilha de outros servidores na Rede Microsoft através da 
“pasta portal” no Turbo NAS. Isto permite poupar tempo e esforço ao iniciar a sessão de 
vários servidores individualmente.

Arquivo e partilha de ISOs de CD/DVD
O Turbo NAS suporta a montagem de imagens ISO de discos de CD e DVD como 
partilhas de rede para o arquivo, armazenamento e partilha de dados. Esta função 
economiza espaço necessário para guardar discos físicos, reduz o risco de perda de dados 
provocada pelo desgaste e riscos nos discos, aumentando também o desempenho da 
partilha de dados numa rede empresarial.
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Encriptação de dados com base em volume AES de 256 bits com 
certificação FIPS 140-2
O volume de disco com encriptação AES 256 de bits com certificação FIPS 140-
2 apenas pode ser acedido através de uma chave ou palavra-passe de encriptação 
autorizada. Isto protege os dados empresariais e governamentais no Turbo NAS contra 
acesso não autorizado e quebra de dados, mesmo se os discos rígidos ou todo o 
sistema for roubado.

importantes na unidade devem ser protegidos contra o roubo de dados. Agora o Turbo 
NAS suporta a encriptação de conteúdos na unidade externa.

Implementação em várias LANs
As portas LAN do Turbo NAS podem ser configuradas como protecção após falha que 
permite ao Turbo NAS ultrapassar a avaria de uma porta de rede de modo a fornecer 
serviços contínuos.

Fonte de alimentação redundante*
O Turbo NAS está equipado com duas fontes de alimentação, cada uma das quais 
capaz de fornecer independentemente a energia para todo o Turbo NAS. Se uma 
das unidades falhar, a outra irá fornecer a energia para garantir um funcionamento 
contínuo do Turbo NAS. A fonte de alimentação avariada pode ser substituída sem 
desligar o servidor.

Arquitectura DOM e SO duplo à prova de falhas
Encontram-se integrados dois sistemas operativos no DOM do Turbo NAS para o 
arranque do sistema alternativo após cada arranque do sistema. Quando um falhar, 
será utilizado o outro para arrancar o Turbo NAS, e o SO que falhou poderá ser 
recuperado a partir do outro SO em funcionamento.

Bloqueio de IPs não autorizados com base em políticas
TO administrador das TI pode permitir, negar ou bloquear automaticamente domínios 
de rede ou endereços IP especificados que tentam ligar ao Turbo NAS por SSH, Telnet, 
HTTP(S), FTP, Samba ou AFP.

Início de sessão remoto
O Turbo NAS suporta início de sessão remoto através de uma ligação SSH (Secure 
Shell) ou Telnet.

Segurança SSL (HTTPS)
O Turbo NAS suporta a ligação HTTPS. O administrador das TI pode enviar um 
certificado seguro e uma chave RSA privada no formato X.509PEM emitida por um 
fornecedor fidedigno para permitir o acesso ao Turbo NAS através de um início de 
sessão SSL seguro.

FTP seguro
O Turbo NAS oferece transferência de dados segura com encriptação SSL/TLS (explícita). 
É suportada a configuração do intervalo de portas FTP passivas.

Replicação remota encriptada por Rsync
É possível efectuar o backup dos dados no Turbo NAS para ou a partir de outro Turbo 
NAS ou servidores Rsync na rede.

Gestão de pastas partilhadas
O administrador das TI pode seleccionar ocultar ou apresentar as pastas partilhadas do 
Turbo NAS na rede Windows.

Ligação do serviço
A função de ligação do serviço da QNAP proporciona uma solução ideal para o 
administrador das TI permitir ou bloquear serviços específicos de interfaces de rede 
predefinidos.

Antivírus
A solução antivírus integrada no Turbo NAS garante uma continuidade empresarial 
oferecendo detecção contra os vírus, malware, worms e trojans mais recentes.

Servidor RADIUS
O servidor RADIUS centraliza e consolida a autenticação dos utilizadores mantendo 
uma lista de contas de utilizadores que estão autorizados a aceder remotamente à rede 
através de equipamento de marcação telefónica, ponto de acesso Wi-Fi ou ligações VPN.

O Turbo NAS suporta as configurações de disco RAID 0, 1, 5, 10, 5+sobressalente, 6, 
6+sobressalente, 10, 10+sobressalente, único e JBOD. Também suporta a concepção 
removível para que uma unidade avariada de uma configuração RAID (apenas RAID 1 ou 
superior) possa ser substituída através da sua remoção sem desligar o servidor.

Capacidade de expansão RAID online
A capacidade de armazenamento da configuração RAID pode ser ampliada substituindo 
os discos rígidos por outros com uma maior capacidade. Todos os dados serão mantidos 
e facilmente movidos para as novas unidades de disco rígido instaladas sem desligar o 
servidor.

Migração ao nível RAID online
Actualize a configuração de discos para um nível RAID superior mantendo os dados sem 
desligar o servidor.

Protecção de leitura melhorada
O volume RAID degradado com blocos danificados normalmente provoca erros de 
leitura/escrita e o volume RAID pode bloquear quando alcançar o número máximo 
permitido de discos rígidos avariados. O Turbo NAS permite que um ou mais discos 
rígidos avariados entrem no modo de protecção apenas de leitura caso ocorra um erro 
de blocos danificados no segundo disco rígido avariado em RAID 5 ou o terceiro disco 
rígido avariado em RAID 6, e o administrador das TI pode recuperar os dados críticos.

Recuperação RAID
Se desligar mais do que dois discos de um volume RAID 5 ou mais do que três discos 
de um volume de disco RAID 6, normalmente o volume RAID irá bloquear. Através da 
tecnologia de recuperação RAID exclusiva da QNAP, quando forem removidos mais 
discos de um volume RAID do que aqueles permitidos, o administrador das TI pode 
recuperar na mesma o volume RAID.

*  As funções de encriptação de dados podem não estar disponíveis de acordo com as restrições legais 
de alguns países. Contacte o representante de vendas da QNAP para obter mais informações.
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Solução combinada NAS + iSCSI
O Turbo NAS pode ser utilizado em conjunto como NAS para a partilha de ficheiros e 
armazenamento iSCSI.

Gestão flexível
O Turbo NAS suporta vários LUNs (Número de unidades lógicas) e alvos iSCSI. Os LUNs 
podem ser mapeados, desmapeados e alternados de uma forma flexível entre vários 
alvos iSCSI diferentes.

Implementação segura
Concebido com autenticação CHAP e máscara LUN, a ACL avançada (Lista de controlo de 
acesso) oferece-lhe a capacidade de bloquear o acesso não autorizado por parte de iniciadores.

Concebido para ambientes virtualizados e agregados
Em comparação com os custos elevados de uma SAN de fibra, o Turbo NAS é um 
sistema acessível que pode ser implementado como centro de armazenamento para 
ambientes de servidores virtualizados e agregados, tais como VMware e Microsoft 
Windows Failover Cluster.

Reserva persistente SPC-3 suportada
O serviço iSCSI integrado suporta funcionalidades ao nível empresarial, tais como 
reserva persistente SPC-3 para agregação em VMware e Windows Server 2008.  O 
administrador pode configurar um ambiente Microsoft Failover Cluster, utilizar Cluster 
Shared Volume para Hyper-V e executar migração em directo de máquinas virtuais 
entre anfitriões Hyper-V.

MPIO e MC/S avançados suportados
Com suporte para MPIO (Entrada/saída de vários caminhos) e MC/S (Várias ligações 
por sessão) no Turbo NAS, os utilizadores podem ligar aos alvos iSCSI no Turbo NAS 
utilizando duas ou mais interfaces de rede a partir do servidor com equilíbrio de carga 
e capacidade de recuperação após falha. Além disso, através das definições MC/S é 

A "Unidade de disco virtual" exclusiva adiciona flexibilidade de modo a aumentar a 
capacidade do Turbo NAS. Através da utilização do iniciador iSCSI integrado, o Turbo NAS 
pode ser ligado a outros alvos iSCSI na rede e transformá-los em discos virtuais, passando 
a ser vários volumes únicos no Turbo NAS. Podem ser empilhados até 8 discos virtuais.

obtido um melhor desempenho de transmissão.

Instantâneo/backup iSCSI LUN
A virtualização dos servidores reduz a despesa com as TI, proporcionando uma gestão 
flexível dos servidores. A adopção de uma protecção de dados e recuperação de emergência 
adequadas para máquinas virtuais tornou-se muito importante. O Turbo NAS levou a 
função de backup/restauro de LUN iSCSI para um novo nível com a tecnologia de snapshot. 
O administrador das TI pode utilizar o snapshot LUN para efectuar o backup de conteúdos 
no LUN para vários destinos de armazenamento, incluindo pastas partilhadas no Windows 
através de SMB/CIFS, pastas partilhadas em Linux através de NFS ou pastas partilhadas 
localmente no Turbo NAS.

Alerta instantâneo por SMS, e-mail e Windows 
Live Messenger
Configure as definições do servidor SMTP, servidor SMS e definições 
de conta do Windows Live Messenger no Turbo NAS de modo a 
receber mensagens instantâneas de erro ou aviso por e-mail, SMS e 
mensagens instantâneas.
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S.M.A.R.T. e Análise avançada do estado do disco rígido (HHS) 
A Tecnologia automática de análise e relatório (S.M.A.R.T.) ajuda o 
administrador das TI a monitorizar o estado dos discos rígidos. Além 
disso, o Turbo NAS suporta Análise do estado dos discos rígidos (HHS) 
para a verificação dos discos e a análise dos blocos danificados.

SNMP (Protocolo de Gestão Simples da Rede)
Recolhe as informações, avisos e erros do Turbo NAS e envia 
avisos para um máximo de 3 servidores SNMP para uma gestão 
centralizada e monitorização em tempo real.

!

Instalação através do toque*
Utilize o ecrã LCD frontal para concluir a instalação inicial através de 
apenas alguns passos simples sem um PC.
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Activação/desactivação agendada
Crie programas para activar, desactivar ou reiniciar automaticamente 
o Turbo NAS. É possível criar até 15 programas.

Registos de eventos abrangentes
Registos detalhados de acesso de dados ao nível dos ficheiros do 
Turbo NAS através de Samba, iSCSI, FTP, HTTP, HTTPS, Telnet, e SSH. 
Além disso, todos os serviços de rede acedidos podem ser registados.

Wake on LAN
Active esta opção para activar remotamente o Turbo NAS através 
de Wake on LAN. A funcionalidade Wake on LAN ajuda o 
administrador a gerir de forma conveniente o seu NAS.
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O Turbo NAS suporta vários modos de união: Equilíbrio-rr (Round-Robin), Backup 
activo, Equilíbrio XOR, Difusão, IEEE 802.3ad, Equilíbrio-tlb (Equilíbrio de carga de 
transmissão adaptável) e Equilíbrio-alb (Equilíbrio de carga adaptável).

Equilíbrio de carga
As portas LAN do Turbo NAS podem ser configuradas para o modo de equilíbrio 
de carga para agregação da largura de banda de modo a acelerar a velocidade 
da transferência de ficheiros. Funciona com um switch de Ethernet gerido com 
802.3ad configurado.

Recuperação após falha
As portas LAN do Turbo NAS podem ser configuradas como protecção após falha 
que permite ao Turbo NAS ultrapassar a avaria de uma porta de rede de modo a 
fornecer serviços contínuos.

Definição Multi-IP
O Turbo NAS pode ser implementado com várias definições IP diferentes para 
partilha entre diferentes grupos de trabalho em duas sub-redes diferentes.

Compatível com rede 
10 Gigabit Ethernet
O Turbo NAS série TS-
x79 tem uma placa de 
rede 10 GbE que pode ser 
adicionada para satisfazer 
aplicações exigentes que 
requerem uma largura de 
banda elevada.
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Ambiente de teste: Intel Xeon E5620 / 12 GB de RAM DDR3, Intel M25 SSD, 
Windows 7 Enterprise de 64 bits, Intel X520-SR2 Server Adapter.
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Modelo TS-559 Pro II TS-559 Pro+ TS-459 Pro II TS-459 Pro+ TS-439 Pro II+ TS-259 Pro+ TS-239 Pro II+

CPU Intel® Atom™ D525
1.8GHz Dual Core

Intel® Atom™ D525 
1.8GHz Dual Core

Intel® Atom™ D525 
1.8GHz Dual Core

Intel® Atom™ D525 
1.8GHz Dual Core

Intel® Atom™ D425 
1.8GHz

Intel® Atom™ D525
1.8GHz Dual Core

Intel® Atom™ D425
1.8GHz

Memória 1GB DDR3 1GB DDR3 1GB DDR3 1GB DDR3 1GB DDR3 1GB DDR3 1GB DDR3
Ranhura para RAM extra 
(expansão da memória) Sim (Up to 3GB) N/A Sim (Up to 3GB) N/A N/A N/A N/A

N.º máx. de discos rígidos 
internos (1) 5 x SATA(III) 5 x SATA(II) 4 x SATA(III) 4 x SATA(II) 4 x SATA(II) 2 x SATA(II) 2 x SATA(II)

Discos rígidos compatíveis 2.5"/3.5" 2.5"/3.5" 2.5"/3.5" 2.5"/3.5" 2.5"/3.5" 2.5"/3.5" 2.5"/3.5"

Capacidade bruta máxima 15TB 15TB 12TB 12TB 12TB 6TB 6TB
Disco rígido permutável sem 
desligar Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

USB 2.0 Parte posterior: 4 Parte frontal: 1 ; 
Parte posterior: 4 Parte posterior: 4 Parte frontal: 1 ; 

Parte posterior: 4
Parte frontal: 1 ; 
Parte posterior: 4

Parte frontal: 1 ; 
Parte posterior: 4

Parte frontal: 1 ; 
Parte posterior: 4

USB 3.0 Parte frontal: 1 ; 
Parte posterior: 1 N/A Front : 1 ; Parte 

posterior: 1 N/A N/A N/A N/A

eSATA 2 2 2 2 2 2 2

Porta 10/100/1000 Gigabit LAN 2 2 2 2 2 2 2

Wake on LAN Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Dimensões (AxLxP) mm 185 x 210.6 x 235.5 185 x 210.6 x 235.5 177 x 180x 235 177 x 180 x 235 177 x 180 x 235 150 x 102 x 216 150 x 102 x 216

Peso (líquido/bruto) kg 5.1/6.5 5.1/6.5 3.65/4.65 3.65/4.65 3.65/4.65 1.74/2.92 1.74/2.92

Suporte RAID Disco único, JBOD, RAID 0/ 1/ 5/ 6/ 10, RAID 5 + Sobressalente, sobressalente global Disco único, JBOD, RAID 0/1

Alimentação 250W 250W 250W 250W 250W 84W 84W

Ventoinha 1 (12cm) 1 (12cm) 1 (9cm) 1 (9cm) 1 (9cm) 1 (7cm) 1 (7cm)
Consumo energético (Modo de 
hibernação/em funcionamento) (2) 21W/38W 21W/38W 23W/34W 23W/34W 23W/33W 16W/24W 16W/23W

Débitos 
(Leitura/escrita MB/seg) (2) 116.1/104.3 116.1/104.3 115.4/107 115.4/107 115.1/88.3 115.1/105.7 114.7/100.8

N.º máx. de utilizadores 4096 4096 4096 4096 4096 2048 2048

N.º máx. de grupos de utilizadores 512 512 512 512 512 256 256

N.º máx. de partilhas de rede 512 512 512 512 512 256 256
N.º máximo de ligações em 
simultâneo 256 256 256 256 256 256 256

N.º máximo de câmaras IP 4 4 4 4 4 2 2

Configuração rápida através do LCD Sim Sim Sim Sim Sim N/A N/A

Modelo TS-1079 Pro TS-879 Pro TS-859 Pro+ TS-659 ProII TS-659 Pro+

CPU Intel® Core™ i3-2120 
3.3GHz Dual Core

Intel® Core™ i3-2120 
3.3GHz Dual Core

Intel® Atom™ D525
1.8GHz Dual Core

Intel® Atom™ D525
1.8GHz Dual Core

Intel® Atom™ D525 
1.8GHz Dual Core

Memória 2GB DDR3 2GB DDR3 1GB DDR3 1GB DDR3 1GB DDR3
Ranhura para RAM extra 
(expansão da memória) N/A N/A N/A Sim (Up to 3GB) N/A

N.º máx. de discos rígidos 
internos (1) 10 x SATA(III) 8 x SATA(III) 8 x SATA(II) 6 x SATA(III) 6 x SATA(II)

Discos rígidos compatíveis 2.5"/3.5" 2.5"/3.5" 2.5"/3.5" 2.5"/3.5" 2.5"/3.5"

Capacidade bruta máxima 30TB 24TB 24TB 18TB 18TB
Disco rígido permutável sem 
desligar Sim Sim Sim Sim Sim 

USB 2.0 Parte posterior: 4 Parte posterior: 4 Parte frontal: 1 ; 
Parte posterior: 4 Parte posterior: 4 Parte frontal: 1 ; 

Parte posterior: 4

USB 3.0 Parte frontal: 1 ; 
Parte posterior:  1

Parte frontal: 1 ; 
Parte posterior: 1 N/A Parte frontal: 1 ;  

Parte posterior: 1 N/A

eSATA 2 2 2 2 2

Porta 10/100/1000 Gigabit LAN 2(3) 2(3) 2 2 2

Wake on LAN Sim Sim Sim Sim Sim 

Dimensões (AxLxP) mm 217.5 x 327 x 321.2 217.5 x 327 x 321.2 185 x 298.2 x 235.5 185 x 260 x 235.5 185 x 260 x 235.5

Peso (líquido/bruto) kg 9.84/15.43 8.39/13.98 7.3/8.6 5.2/6.5 5.2/6.5

Suporte RAID Single Disk, JBOD, RAID 0/1/ 5/ 6/ 10, RAID 5/6 +Sobressalente, sobressalente global

Alimentação 350W 350W 350W 250W 250W

Ventoinha 2 (12cm) 2 (12cm) 2 (12cm) 2 (9cm) 2 (9cm)
Consumo energético (Modo de 
hibernação/em funcionamento) (2) 40W/121W 39W/101W 28W/67W 22W/43W 22W/43W

Débitos 
(Leitura/escrita MB/seg) (2) 1,520/1,104(5) 1,532/953(5) 106.8/101.2 116.1/103.4 116.1/103.4

N.º máx. de utilizadores 4096 4096 4096 4096 4096

N.º máx. de grupos de utilizadores 512 512 512 512 512

N.º máx. de partilhas de rede 512 512 512 512 512
N.º máximo de ligações em 
simultâneo 256 256 256 256 256

N.º máximo de câmaras IP 4 4 4 4  4

Configuração rápida através do LCD Sim Sim Sim Sim Sim

(1) O sistema padrão é fornecido sem discos rígidos. Consulte http://www.qnap.com para obter informações sobre a compatibilidade com discos rígidos. 
(2) O resultado actual pode variar dependendo dos diferentes ambientes de rede.
(3) TÉ possível adicionar duas portas Gigabit LAN adicionais ou duas portas 10 GbE LAN (opcional).
(4) TA placa existente com duas portas Gigabit LAN pode ser actualizada para uma placa com duas portas 10 GbE LAN.
(5) As estatísticas são obtidas em ambientes de rede de 10 GbE com configurações de entroncamento da porta LAN.

Turbo NAS Série de negócios-Tower



Modelo TS-859U-RP+ TS-459U-RP+ TS-459U-SP+ TS-419U+ TS-412U

CPU Intel®Atom™ D525
 1.8GHz Dual Core

Intel® Atom™ D525
1.8GHz Dual Core

Intel® Atom™ D525
1.8GHz Dual Core

Marvell 
6282 1.6GHz

Marvell 
6281 1.2GHz

Memória 1GB DDR3 1GB DDR3 1GB DDR3 512MB DDR3 512MB DDR2
Ranhura para RAM extra 
(expansão da memória) N/A N/A N/A N/A N/A

N.º máx. de discos rígidos 
internos (1) 8 x SATA(II) 4 x SATA(II) 4 x SATA(II) 4 x SATA(II) 4 x SATA(II)

Discos rígidos compatíveis 2.5"/3.5" 2.5"/3.5" 2.5"/3.5" 2.5"/3.5" 2.5"/3.5"

Capacidade bruta máxima 24TB 12TB 12TB 12TB 12TB
Disco rígido permutável sem 
desligar Sim Sim Sim Sim Sim 

USB 2.0 Parte posterior: 4 Parte frontal: 1 ; 
Parte posterior: 4

Parte frontal: 1 ; 
Parte posterior: 4

Parte frontal: 1 ; 
Parte posterior: 3

Parte frontal: 1 ; 
Parte posterior:3

USB 3.0 N/A N/A N/A N/A N/A

eSATA 2 2 2 2 2

Porta 10/100/1000 Gigabit LAN 2 2 2 2 2

Wake on LAN Sim Sim Sim Sim No 

Dimensões (AxLxP) mm 88 x 482.6 x 531.5 44 x 439 x 499 44 x 439 x 499 44 x 439 x 483 44 x 439 x 483

Peso (líquido/bruto) kg 12.15/14.87 7.63/9.55 7.63/9.55 6.7/9.5 6.7/9.5

Suporte RAID Disco único, JBOD, RAID 0/ 1/ 5/ 6/ 10, RAID 5 + Sobressalente, sobressalente global

Alimentação Fonte de alimentação 
redundante de 300 W

Fonte de alimentação 
redundante de 150 W

150W  (Fonte de alimentação 
redundante opcional) 250W 250W

Ventoinha 3 (8cm) 3 (4cm) 3 (4cm) 2 (4cm) 2 (4cm)
Consumo energético (Modo de 
hibernação/em funcionamento) (2) 40W/73W 40W/62W 40W/62W 15W/29W 15W/29W

Débitos 
(Leitura/escrita MB/seg) (2) 116.1/106.8 115.4/107 115.4/107 101.7/43.5 91.4/33.4

N.º máx. de utilizadores 4096 4096 4096 4096 4096

N.º máx. de grupos de utilizadores 512 512 512 512 512

N.º máx. de partilhas de rede 512 512 512 512 512
N.º máximo de ligações em 
simultâneo 256 256 256 256 256

N.º máximo de câmaras IP 4 4 4 4 4

Configuração rápida através do LCD Sim N/A N/A N/A N/A

Para obter mais informações acerca dos QNAP, consulte www.qnap.com. 

Turbo NAS Série de negócios-Rack Mount

Modelo TS-EC1279U-RP TS-1279U-RP TS-EC879U-RP TS-879U-RP

CPU Intel® Xeon® E3-1225 
3.1GHz Quad Core

Intel® Core™ i3-2120 
3.3GHz  Dual Core

Intel® Xeon® E3-1225  
3.1GHz Quad Core

Intel® Core™ i3-2120 
3.3GHz  Dual Core

Memória 4GB DDR3 ECC 2GB DDR3 4GBGB DDR3 ECC 2GB DDR3
Ranhura para RAM extra 
(expansão da memória) Sim (Up to 8GB) Sim (Up to 4GB) Sim (Up to 8GB) Sim (Up to 4GB)

N.º máx. de discos rígidos 
internos (1) 12 x SATA(III) 12 x SATA(III) 8 x SATA(III) 8 x SATA(III)

Discos rígidos compatíveis 2.5"/3.5" 2.5"/3.5" 2.5"/3.5" 2.5"/3.5"

Capacidade bruta máxima 36TB 36TB 24TB 24TB
Disco rígido permutável sem 
desligar Sim Sim Sim Sim 

USB 2.0 Parte posterior: 4 Parte posterior: 4 Parte posterior: 4 Parte posterior: 4

USB 3.0 Parte posterior: 2 Parte posterior: 2 Parte posterior: 2 Parte posterior: 2

eSATA 2 2 2 2

Porta 10/100/1000 Gigabit LAN 4(4) 2(3) 4(4) 2(3)

Wake on LAN Sim Sim Sim Sim 

Dimensões (AxLxP) mm 88 x 439 x 520 88 x 439 x 520 88 x 439 x 520 88 x 439 x 520

Peso (líquido/bruto) kg 15.88/22.92 15.88/22.92 12.52/20.76 12.52/20.76

Suporte RAID Disco único, JBOD, RAID 0/1/ 5/ 6/ 10, RAID 5/6 + Sobressalente, sobressalente global

Alimentação Fonte de alimentação 
redundante de 600 W

Fonte de alimentação 
redundante de 600 W

Fonte de alimentação 
redundante de 300 W

Fonte de alimentação 
redundante de 300 W

Ventoinha 3 (6cm) 3 (6cm) 3 (6cm) 3 (6cm)
Consumo energético (Modo de 
hibernação/em funcionamento) (2) 68W/167W 68W/165W 68W/132W 68W/130W

Débitos 
(Leitura/escrita MB/seg) (2) 1,574/1,738(5) 1,518/1,401(5) 1,660/1,624(5) 1,565/1,207(5)

N.º máx. de utilizadores 4096 4096 4096 4096

N.º máx. de grupos de utilizadores 512 512 512 512

N.º máx. de partilhas de rede 512 512 512 512
N.º máximo de ligações em 
simultâneo 256 256 256 256

N.º máximo de câmaras IP 4 4 4 4

Configuração rápida através do LCD N/A N/A Sim Sim
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Sistema operativo
• QNAP Storage Firmware 3.5

Sistemas operativos suportados
•  Microsoft Windows XP, Vista (32/64 

bits), Windows 7 (32/64 bits), 
Server2003/2008 R2

•  Apple Mac OS X
•  Linux e UNIX

Sistema de ficheiros
• Disco rígido interno: EXT3, EXT4
•  Disco rígido externo: EXT3, EXT4, 

NTFS, FAT32, HFS+

Rede
• TCP/IP (IPv4 e IPv6: dupla pilha)
• Dual Gigabit NICs com Jumbo Frame
� - Recuperação após falha
� - Definição Multi-IP
�  -  Agregação de portas/NIC Teaming 

(Modos: Equilíbrio-rr, Backup activo, 
Equilíbrio XOR, Difusão, IEEE 802.3ad/
Agregação de ligações, Equilíbrio-tlb 
e Equilíbrio-alb)

•  Ligação do serviço com base nas 
interfaces de rede

• LAN virtual (VLAN)*
• Cliente DHCP, Servidor DHCP
• UPnP e detecção Bonjour
•  Suporta adaptador Wi-Fi por USB**

Protocolos
•  CIFS/SMB, AFP, NFS(v3), FTP, FTPES, 

TFTP, HTTP, HTTPS, Telnet, SSH, iSCSI, 
SNMP, SMTP e SMSC   

Segurança  
•  Filtro de IPs e bloqueio de IPs 

automático com base em políticas 
•  Protecção de acesso de rede com 

bloqueio automático
•  Acesso encriptado: HTTPS, FTP com 

SSL/TLS (explícito), SSH/SFTP (apenas 
administrador), Replicação Remota 
Encriptada (Rsync através de SSH)

•  Controlo de Acesso Anfitrião CIFS para 
Pastas Partilhadas

• Protecção Antivírus
•  Encriptação de dados com base 

em volume AES de 256 bits com 
certificação FIPS 140-2

•  Encriptação AES de 256 bits de 
unidades externas*

• Certificado SSL importável
•  Alerta instantâneo por e-mail, SMS, 

mensagens instantâneas e LCD
•  Servidor RADIUS

Gestão de discos
•  Disco único, JBOD, RAID 0, 1, 10, 5,6, 

10+Sobressalente, 5+Sobressalente, 
6+Sobressalente*  

•  Expansão da capacidade RAID online e 
migração ao nível RAID online 

•  Análise de blocos danificados e HDD 
S.M.A.R.T.

• Recuperação RAID
• Suporte bitmap
•  Suporta montagem de ISO (através do 

Gestor de ficheiros Web) 

 iSCSI (IP-SAN)
•  Alvo iSCSI
� - Multi-LUNs por alvo
� - Até 256 alvos/LUNs
� - Suporta mapeamento e máscara LUN
� - Capacidade de expansão LUN online
� - Suporta reserva persistente SPC-3
� - Suporta MPIO e MC/S
•  Unidade de disco virtual (através do 

iniciador iSCSI) 
� -  Elemento principal da cadeia da pilha
� -  N.º máx. de unidades de disco 

virtuais: 8
� -  Backup iSCSI LUN, instantâneo único 

e restauro

Virtualização e agregação do 
servidor*
•  Suporta VMware vSphere (ESX/ESXi 

4.x)
• Suporta Citrix XenServer (6.0)
•  Suporta Windows Server 2008 Hyper-V 

e agregação contra falhas

Gestão de energia
• Wake on LAN
•  Activação/desactivação agendada 

(máx. 15 definições)
•  Activação automática após recuperação 

da energia

Gestão de direitos de acesso
• Gestão das contas dos utilizadores 
• Gestão de grupos
• Gestão de partilhas de rede
• Criação em lote de utilizadores
• Importar/exportar utilizadores
• Gestão da quota dos utilizadores
• Suporte de permissões de sub-pastas

Autenticação de domínio
• Microsoft Active Directory 
• Serviço de directórios LDAP
•  Início de sessão do utilizador do 

domínio por CIFS/SMB, AFP, FTP e 
Gestor de Ficheiros Web

Administração Web
•  Interface do utilizador com base em AJAX
• Ligações HTTP/HTTPS
• Notificação de alerta (E-mail e SMS)
• Controlo inteligente da ventoinha
• DDNS e acesso remoto MyCloudNAS
• SNMP (v2 e v3)
• Suporte de UPS com gestão SNMP (USB)
• Suporta UPS de rede
• Monitor de recursos
•  Reciclagem de rede para CIFS/SMB e AFP
• Registos abrangentes (eventos e ligações)
• Lista de utilizadores online em tempo-real
• Cliente Syslog
•  Actualização do firmware com notificação 

de actualização em tempo-real
• Definições do sistema de backup e restauro
•  Restauro das predefinições

Suporte em vários idiomas
•  Chinês (tradicional e simplificado), 

checo, dinamarquês, holandês, inglês, 
finlandês, francês, alemão, italiano, 
japonês, coreano, norueguês, polaco, 
russo, espanhol, sueco, turco

Browsers Web suportados
•  Internet Explorer 7 ou versões 

posteriores
• Firefox 3 ou versões posteriores
• Safari 3 ou versões posteriores
•  Google Chrome 3 ou versões 

posteriores

Servidor de ficheiros
•  Protocolo: CIFS/SMB (com suporte 

DFS), AFP, NFS, FTP/FTPS, HTTP/HTTPS 
(Gestor de Ficheiros Web), WebDAV

•  Plataformas: Windows, Mac OS, Linux/
UNIX

• Gestor de ficheiros Web:
 -  Gestão de ficheiros através do 

browser Web
 -  Pesquisa inteligente de ficheiros e 

pastas

Servidor FTP
• FTP através de SSL/TLS (explícito)
• Ligações em simultâneo: Máx. 256
•  Controlo da gama de portas FTP 

passivas
•  Controlo da largura de banda FTP e da 

ligação
•  Suporta FXP e Unicode

Solução de backup
•  Replicação remota em tempo-real 

(RTRR)
 -  Funciona com servidor e cliente 

RTRR
 -  Suporta backup agendado e em 

tempo real
 -  Suporta encriptação, compressão e 

filtro de ficheiros
•  Suporte Apple Time Machine através 

da gestão de backup
•  Software de Backup QNAP QBack 

(Cliente Windows)
•  Backup para armazenamento na 

nuvem (Amazon S3, ElephantDrive e 
Symform)

•  Backup para dispositivos de 
armazenamento externo

•  Backup USB através de um toque 
(Importar/Exportar) * 

• Replicação remota ao nível de blocos:
 -  Funciona como servidor e cliente 

Rsync
 -  Replicação encriptada para/dos 

servidores QNAP NAS
•  Suporta software de Backup de 

outras empresas: Veeam Backup & 
Replication, Acronis True Image, CA 
BrightStor, ARCserve Backup, EMC 
Retrospect, Symantec Backup Exec, 
LaCie SilverKeeper, etc.

Servidor Web
• Ligações HTTP/HTTPS
• Servidor MySQL integrado
•  Gestão com base na Web através de 

phpMyAdmin (QPKG)
•   Anfitriões virtuais: Máx. 32

 Aplicações
• Gestor de ficheiros Web
• Estação de videovigilância

• Estação multimédia *
• Estação de Downloads *
• Servidor Web Apache
• Servidor MySQL
• Servidor Syslog
• Servidor RADIUS
•  Servidor TFTP com arranque PXE

Servidor de impressão
•  Partilha de impressoras em rede (LAN 

ou WAN)
•  Impressoras: Máx. 3 (USB)

Aplicação para telemóveis
•  QMobile para dispositivos iPhone, 

iPad, iPod touch e Android
•  Leitor multimédia UPnP de outras 

empresas

QPKG
• Aplicações Web
 -  Joomla!
 -  phpMyAdmin
 -  WordPress
 -  AjaXplorer
 -  vtigerCRM
 -  GLPI
 -  Magento
• Aplicações P2P
 -  MLDonkey (eMule)
 -  SABnzbd+
 -  NZBGet
 -  Transmissão
• Aplicações de servidor
 -  Servidor Squeezebox
 -  Tomcat
 -  Asterisk
 -  XDove (servidor de correio)
 -  OpenLDAP
 -  eyeOS
• Servidor Multimédia
 -  Servidor Multimédia PS3
 -  IceStation
• Diversos
 -  IPKG Optware
 -  Python
 -  Java Runtime Environment
 -  Mono
 -  iStat
E muito mais...

  * A função pode variar de acordo com os 
    modelos.

** Consulte a lista de compatibilidade no site
    Web da QNAP.

Especificações do software
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