
Model PowerEdge R530 — zaprojektowany dla 
centrów danych, które wymagają opłacalnego 
i gotowego do wirtualizacji dwuprocesorowego 
serwera do montażu w szafie serwerowej — to 
idealna platforma do wielu typowych zastosowań 
biznesowych i wirtualizacji w małej skali. Znakomicie 
funkcjonuje też jako specjalistyczny serwer do rozwoju 
rozwiązań lub obsługi kopii zapasowych.

Wysoka wydajność
Większa wydajność w wielu zastosowaniach dzięki 
najnowszym procesorom z serii Intel® Xeon® E5-2600 v3. 
Lepsze działanie pamięci dzięki 12 gniazdom DIMM 
obsługującym moduły DDR4. Większa wydajność 
operacji we/wy dzięki pięciu gniazdom PCIe, z których 
trzy obsługują standard PCIe 3.0 zapewniający dwa 
razy większą przepustowość niż poprzednia generacja. 

Maksymalna wydajność operacyjna
Szybsze wdrażanie rozwiązań w środowisku 
produkcyjnym i większy zwrot z inwestycji dzięki 
zautomatyzowanemu wdrażaniu przy użyciu 
wbudowanego kontrolera zdalnego dostępu Dell 
iDRAC8 z kontrolerem cyklu eksploatacji. Oszczędność 
czasu i uproszczenie pracy administratorów dzięki 
intuicyjnym, zautomatyzowanym narzędziom do 
monitorowania i aktualizacji. Wysoce energooszczędne 
procesory, pamięci, zasilacze i rozwiązania zgodne ze 
standardem Fresh Air 2.0, które ułatwiają ograniczenie 
kosztów energii.

Większa uniwersalność
Łatwa obsługa rosnących ilości danych dzięki 
możliwości zainstalowania nawet 8 3,5-calowych 
dysków twardych. Wiele opcji RAID zapewniających 
ochronę danych i optymalizację wydajności. Elastyczna 
platforma gotowa do wirtualizacji i tworzenia 
klastrów o wysokiej dostępności, która umożliwia 
dostosowywanie się do zmiennych warunków pracy.

Innowacyjne zarządzanie dzięki 
inteligentnej automatyzacji 
Oferta Dell OpenManage w zakresie zarządzania 
systemami obejmuje innowacyjne rozwiązania, które 
upraszczają i automatyzują podstawowe zadania 
w całym cyklu eksploatacji serwerów, co znacznie 
usprawnia obsługę środowiska IT oraz poprawia 
wydajność, niezawodność i opłacalność serwerów 
firmy Dell. Wbudowane, niewymagające stosowania 
agentów rozwiązanie iDRAC z kontrolerem cyklu 
eksploatacji upraszcza wdrażanie, konfigurowanie 
i aktualizowanie serwerów w ramach całej oferty 
OpenManage, między innymi dzięki integracji 
z produktami do zarządzania innych firm.

Oprogramowanie OpenManage Essentials umożliwia 
monitorowanie sprzętu marki Dell i innych firm 
w centrum danych, natomiast aplikacja OpenManage 
Mobile zapewnia dostęp do środowiska z urządzeń 
przenośnych w dowolnym miejscu i czasie. Program 
OpenManage Essentials oferuje również funkcje 
zarządzania konfiguracją serwerów, które automatyzują 
wdrażanie platform sprzętowych serwerów PowerEdge 
oraz instalację systemów operacyjnych, umożliwiają 
szybką i dokładną replikację konfiguracji, a także 
zapewniają zgodność ze zdefiniowanymi parametrami 
bazowymi dzięki automatycznemu wykrywaniu dryfu. 

PowerEdge R530
Ten uniwersalny i opłacalny dwuprocesorowy serwer 2U do montażu w szafie 
serwerowej zapewnia zrównoważoną wydajność i skalowalność w średnim  
zakresie przy wielu typowych zastosowaniach biznesowych.

PowerEdge R530
• Najnowsze procesory Intel Xeon 

Rodzina produktów E5-2600 v3 

• Do 12 modułów DIMM DDR4

• Do 8 dysków twardych 3,5 cala 

• Do 5 gniazd PCIe  
(w tym 3 gniazda PCIe 3.0)



Kompleksowe rozwiązania techniczne
Lepsze wykorzystanie rozwiązań informatycznych i biznesowych może przyczynić się do zmniejszenia złożoności infrastruktury 
informatycznej, obniżenia kosztów oraz wyeliminowania nieefektywności. Kompleksowe rozwiązania firmy Dell umożliwiają osiągnięcie 
maksymalnej wydajności i najdłuższego działania systemu. Dział rozwiązań i usług firmy Dell dla przedsiębiorstw to sprawdzony, 
innowacyjny lider w zakresie serwerów, pamięci masowych i sieci. Aby nasi Klienci mogli zaoszczędzić środki finansowe lub poprawić 
oszczędność, dział usług finansowych firmy Dell™ oferuje szeroki zakres opcji ułatwiających pozyskiwanie technologii w opłacalny 
sposób. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z przedstawicielem handlowym firmy Dell.**
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Funkcja PowerEdge R530 — dane techniczne
Rodzaj obudowy Serwer montowany w szafie serwerowej o wysokości 2U

Procesor

Procesory z serii Intel® Xeon® E5-2600 v3
Liczba gniazd procesorów: 2
Chipset: C610
Łącza komunikacyjne między elementami systemu: do 9,6 GT/s; możliwa liczba rdzeni: 6, 8, 10, 12, 14

Pamięć DIMM DDR4 do 2133 MT/s; 12 gniazd DIMM: 4 GB/6 GB/16 GB/32 GB

Gniazda wejścia/
wyjścia

Obsługa do 5 gniazd PCIe
• 3 gniazda PCIe 3.0
• 2 gniazda PCIe 2.0

Pamięć masowa Do 8 3,5-calowych dysków SAS, SATA, nearline SAS lub SSD

Kontrolery RAID 
Kontrolery wewnętrzne: PERC S130 (programowy kontroler RAID), PERC H330, PERC H730, PERC H730P
Zewnętrzne karty HBA (RAID): PERC H830
Zewnętrzne karty HBA (bez RAID): karta HBA SAS 12 Gb/s

Komunikacja

Dodatkowe karty sieciowe i karty HBA
Dwuportowa karta Broadcom® 10 Gb Base-T
Dwuportowa karta Broadcom 10 Gb SFP+ 
Czteroportowa karta Broadcom 1 Gb PCIe
Dwuportowa karta Emulex® 10 Gb PCIe 
Karty HBA Emulex Lightpulse® Fibre Channel SC i DLC
Jednoportowe i dwuportowe karty HBA Emulex Lightpulse Gen 5 Fibre Channel LC SFP+
Dwuportowa karta Intel® 10 Gb Base-T 
Dwuportowa/czteroportowa karta Intel 10 Gb SFP+
Dwuportowa karta Intel 1 Gb
Dwuportowa/czteroportowa karta Intel 1 Gb PCIe
Jednoportowa/dwuportowa karta Mellanox® ConnectX®-3 Pro 10 GbE, 40 GbE
Karty HBA QLogic® 2600 16 Gb Gen 5 Fibre Channel 
Dwuportowe karty HBA Qlogic 8 Gb Fibre Channel-PCIe 
Jednoportowe/dwuportowe karty HBA Qlogic 4 Gb/s Fibre Channel-PCIe
Najbardziej aktualną ofertę rozwiązań komunikacyjnych można znaleźć w witrynie Dell.com. 

Zasilacze Zasilacze 495 W, 750 W, 1100 W podłączane podczas pracy; zasilacz 450 W z kablem.

Zarządzanie 
systemami 

Zarządzanie systemami: zgodność z normą 
IPMI 2.0; Dell OpenManage Essentials; 
Dell OpenManage Mobile; Dell OpenManage 
Power Center

Zarządzanie zdalne: iDRAC8 z kontrolerem cyklu 
eksploatacji, iDRAC8 Express (domyślnie), iDRAC8 
Enterprise (uaktualnienie)
Nośniki vFlash 8 GB (rozszerzenie), nośniki vFlash 
16 GB (rozszerzenie)

Integracja oprogramowania Dell OpenManage:
• Dell OpenManage Integration Suite for Microsoft®  

System Center

• Dell OpenManage Integration for VMware® vCenter™

Połączenia Dell OpenManage:
• HP Operations Manager, IBM Tivoli® Netcool® oraz  

CA Network and Systems Management
• Dell OpenManage Plug-in for Oracle® Database Manager

Obsługiwane 
opcjonalne monitory 
maszyn wirtualnych

Citrix® XenServer, VMware vSphere ESXi™. Red Hat Enterprise Virtualization®

Systemy operacyjne

Microsoft Windows Server® 2008/2012 SP2 x86/x64 (wersja x64 z funkcją Hyper-V®)
Microsoft Windows Server 2008/2012 R2 x64 (z technologią Hyper-V)
Novell® SUSE® Linux Enterprise Server
Red Hat® Enterprise Linux
Więcej informacji na temat konkretnych wersji i dodatków można znaleźć na stronie Dell.com/OSsupport. 

Montaż w szafie 
serwerowej

Wsuwane szyny ReadyRails™ II do montażu urządzenia bez użycia narzędzi w 4-wspornikowych szafach 
serwerowych za pomocą otworów kwadratowych lub niegwintowanych otworów okrągłych albo montażu przy 
użyciu narzędzi w 4-wspornikowych szafach serwerowych z otworami gwintowanymi, z obsługą opcjonalnego 
ramienia do zarządzania okablowaniem bez użycia narzędzi.

Dostępna jest wersja 
OEM-ready

Serwery mogą wyglądać, jakby zaprojektowała je i skonstruowała Twoja firma — od ramki, przez system BIOS, 
po opakowanie. Więcej informacji można znaleźć na stronie Dell.com/OEM.

Zalecana pomoc 
techniczna

Usługa Dell ProSupport Plus dla systemów o znaczeniu krytycznym lub usługa Dell ProSupport na poziomie 
premium w zakresie sprzętu i oprogramowania serwera PowerEdge. Dostępne są również usługi doradztwa 
i wdrażania. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z przedstawicielem firmy Dell. Dostępność 
i warunki usług firmy Dell różnią się w zależności od kraju. Więcej informacji można znaleźć na stronie  
Dell.com/ServiceDescriptions.

1  1 GB = 1 miliard bajtów, a 1 TB = 1 bilion bajtów; faktyczna pojemność jest mniejsza i może być różna w zależności od wstępnie zapisanych na dysku danych i środowiska pracy. 
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