
De Dell PowerEdge R510 is ontworpen op basis van een praktisch 
ontwerp, energiezuinige technologie, de prestaties van de 
Intel® Xeon® processoren en beheerbaarheid op bedrijfsniveau. 
Hij is ideaal voor klanten die grote hoeveelheden interne 
opslagcapaciteit nodig hebben en/of een multifunctionele centrale 
toepassingsserver.

Flexibele technologie op de juiste maat en 
meerwaarde voor het bedrijf
De PowerEdge R510 is ontworpen om aan de behoeften van 
verschillende IT-omgevingen te voldoen met geavanceerde 
mogelijkheden voor systeembeheer, een compact chassis, hoge 
beschikbaarheid en redundantiefuncties, en grote hoeveelheden 
interne opslagcapaciteit. De R510 is een uitstekend platform voor 
centrale bedrijfstoepassingen zoals Microsoft® SQL Server® en 
Microsoft® Exchange.

Dell wil uw bedrijf meerwaarde bieden door u de mogelijkheden 
te bieden die u in uw specifieke IT-omgeving nodig hebt. Wij 
streven ernaar u waarde te bieden met een innovatief ontwerp 
van onze servers en op maat gemaakte oplossingen die op 
industriestandaarden zijn gebaseerd. De PowerEdge R510-
oplossing (8HDD-optie) ondersteunt bijvoorbeeld tot 10 keer 
het postvakformaat terwijl hij vergelijkbare prestaties levert en 
aanzienlijk minder stroom verbruikt dan de bestaande HP ProLiant 
DL385-oplossing.1

Praktisch ontwerp
De PowerEdge R510 volgt de portfoliospecificaties van de 
PowerEdge-reeks van de 11e generatie en biedt hetzelfde 
gestandaardiseerde systeemontwerp en de betrouwbaarheid 
die kenmerkend zijn voor de hele reeks. Alle servers van 
de 11e generatie zijn ontworpen om de gebruikerservaring 
te vereenvoudigen. Met het oog op installatie- en 
implementatiegemak hebben we alle externe poorten, voedingen, 
lcd-schermen en led-lampjes op dezelfde positie geplaatst, zodat 
gebruikers er meteen vertrouwd mee zijn. De robuuste, metalen 
dragers voor harde schijven en de ordelijke bekabeling zijn 
ontworpen om de toegang tot de onderdelen en de luchtstroom 
in de server te verbeteren. 

Daarnaast is de R510 ook beschikbaar met chassisopties voor 4, 8 
of 12 harde schijven, waardoor u kunt kiezen voor het ontwerp en 
de functies die het beste bij uw IT-omgeving passen.

Energiezuinige technologie
De PowerEdge R510 beschikt over een Energy Smart-ontwerp met 
logische componentindeling van de interne componenten die 
bijdraagt aan richting van de luchtstroom waardoor de server koel 
blijft. De PowerEdge R510-oplossing gebruikt 50 procent minder 
stroom dan de bestaande HP ProLiant DL385-oplossing.2

Vereenvoudigd systeembeheer
Met de optionele geavanceerde, ingesloten capaciteiten voor 
systeembeheer van Lifecycle Controller, biedt Dell uitgebreide 
beheerbaarheid op bedrijfsniveau direct op het moederbord. 
Lifecycle Controller wordt geleverd als onderdeel van de optionele 
iDRAC Express of iDRAC Enterprise in de PowerEdge R510. De 
chip helpt de taken van beheerders te vereenvoudigen door 

via één intuïtieve interface (Unified Server Configurator) in een 
omgeving vóór de installatie van het besturingssysteem onder 
meer het besturingssysteem te implementeren, systeemupdates 
uit te voeren, hardware te configureren en diagnostische tests 
uit te voeren. Hiervoor hoeven niet meerdere, slecht op elkaar 
afgestemde cd/dvd-media te worden gebruikt.

De Dell Management Console, die een onderdeel van de 
OpenManage™ portfolio van Dell vormt, wordt bij elke Dell-server 
gratis meegeleverd en biedt IT-beheerders een geconsolideerde 
weergave van hun IT-infrastructuur.

Dell Services
Met Dell Services kunt u de complexiteit van IT verminderen, de 
kosten verlagen en inefficiëntie elimineren door zakelijke en IT-
oplossingen harder voor u te laten werken. Het Dell Services-team 
neemt al uw behoeften in overweging en ontwerpt oplossingen 
voor uw omgeving en bedrijfsdoelen en maakt daarbij gebruik 
van bewezen leveringsmethoden, lokaal talent en diepgravende 
domeinkennis voor de laagste TCO.

[1] Bron: Gebaseerd op de whitepaper over prestaties samengesteld in opdracht van 
Dell, 'Exchange 2010 migration: Dell PowerEdge R510 vs. legacy HP ProLiant DL385', 
november 2009, Principled Technologies, Inc. De werkelijke prestaties zijn afhankelijk 
van de configuratie, het gebruik en de onderdelen. 
[2] Bron: Gebaseerd op de whitepaper over prestaties samengesteld in opdracht van 
Dell, 'Exchange 2010 migration: Dell PowerEdge R510 vs. legacy HP ProLiant DL385', 
november 2009, Principled Technologies, Inc. De werkelijke prestaties zijn afhankelijk 
van de configuratie, het gebruik en de onderdelen.

Dell PowerEdge R510

De PowerEdge R510 is de 
ideale keuze voor klanten 
die behoefte hebben aan 
grote interne opslagcapaciteit 
of op zoek zijn naar een 
centrale, multifunctionele 
toepassingsserver, zoals 
externe locaties, afdelingen 
van grotere bedrijven en kleine 
en middelgrote bedrijven.

De Dell™ PowerEdge™ R510 is een multifunctionele 2U-rackserver met 2 sockets en hoge capaciteit 
die een uitstekende balans biedt van interne opslag, redundantie en waarde. 
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Functie Technische specificaties
Model 2U-rack 

Processoren Nieuwste Quad-Core of Six-Core Intel® Xeon® processoren uit de 5500- en 5600-reeks 

Processorsockets 2

Front Side Bus of 
HyperTransport Intel® QuickPath Interconnect (QPI) 

Cache 4 MB en 8 MB 

Chipset Intel® 5500

Geheugen1 Tot 128 GB (8 DIMM-sleuven) 1 GB/2 GB/4 GB/8 GB/16 GB DDR3 tot 1.333MHz

I/O-sleuven 
Drie PCIe G2-sleuven + één opslagsleuf: 
Eén x8-sleuf
Twee x4-sleuven
Eén x4-sleuf voor opslag 

RAID-controller 

Intern: 
SAS 6/iR
PERC 6/i
PERC S100 (softwaregebaseerd) alleen verkrijgbaar voor 
4 harde schijven
PERC S300 (softwaregebaseerd) alleen verkrijgbaar voor 
4 en 8 harde schijven
PERC H200 (6 Gb/s)
PERC H700 (6 Gb/s) met 512 MB cache met 
batterijondersteuning; 512 MB, 1 GB niet-vluchtige 
cache met batterijondersteuning

Extern: 
PERC H800 (6 Gb/s) met 512 MB cache met 
batterijondersteuning; 512 MB, 1 GB niet-vluchtige 
cache met batterijondersteuning
PERC 6/E met 256 MB of 512 MB cache met 
batterijondersteuning
SAS 5/E-hostbusadapter
LSI2032 PCIe SCSI-hostbusadapter
Externe hostbusadapters (niet-RAID):
6 Gbps SAS HBA
SAS 5/E-hostbusadapter
LSI2032 PCIe SCSI-hostbusadapter

Drive bays 
Chassis voor vier harde schijven: tot vier bekabelde 3,5-inch SAS- of SATA-harde schijven
Chassis voor acht harde schijven: tot acht hot-swappable 2,5-/3,5-inch SAS-, SATA- of SSD-harde schijven 
Tot 12 hot-swappable 2,5-/3,5-inch SAS-, SATA- of SSD-harde schijven in chassis voor 12 harde schijven met 2 extra 
2,5-inch intern bekabelde harde schijven

Maximale interne 
opslagcapaciteit 8 TB–24,6 TB (afhankelijk van het chassis)

Harde schijven1
Opties voor hot-pluggable harde schijven:
2,5-inch SAS SSD, SATA SSD, SAS (10.000)
3,5-inch SAS (15.000, 10.000), nearline SAS (7.200), SATA (7.200)

Opties voor bekabelde harde schijven:
2,5-inch SATA SSD, SAS (10.000), nearline SAS (7.200) 
3,5-inch SAS (15.000, 10.000), nearline SAS (7.200), SATA (7.200)

Communications,

Intel® 10G Base-T NIC met één poort 
Broadcom® BMC5710 10 Base-T NIC met één poort, koper
Intel® PRO/1000 PT-adapter met één poort, Gigabit 
Ethernet-netwerkinterfacekaart, PCIe x1
Intel® Gigabit Ethernet-adapter met twee poorten, Gigabit 
Ethernet-netwerkinterfacekaart, PCIe x4
Intel® Ethernet X520 DA2 10 Gigabit-serveradapter met twee 
poorten
Intel® Gigabit-adapter met vier poorten, Gigabit Ethernet-
netwerkinterfacekaart, PCIe x4
Emulex® CNA iSCSI HBA staande adapter OCE10102-IX-D

Broadcom® NetXtreme® 5709 Gigabit Ethernet-
netwerkinterfacekaart met twee poorten, koper, TOE/iSCSI 
PCIe x4
Broadcom® NetXtreme® II 57711 SFP+/Direct Attach 10Gb 
Ethernet PCI-Express-netwerkinterfacekaart met twee 
poorten, met TOE en iSCSI-offload
Broadcom® NetXtreme® 5709 Gigabit Ethernet-
netwerkinterfacekaart met twee poorten, koper, TOE PCIe x4
Brocade® CNA-adapter met twee poorten
Brocade® FC4 en 8 GB HBA's
Brocade® CNA BR1020

Voeding 

Configuratie met vier harde schijven:
•	 Niet-redundante voeding van 480 W

Configuratie met acht harde schijven:
•	 Eén niet-redundante hot-pluggable voeding van 750 W
•	 Eén niet-redundante hot-pluggable voeding van 1.100 W 
•	 Twee redundante hot-pluggable voedingseenheden van 

750 W
•	 Twee redundante hot-pluggable voedingseenheden 

van 1.100 W

Configuratie met 12 harde schijven:
•	 Eén niet-redundante hot-pluggable voeding van 

750 W 
•	 Twee redundante hot-pluggable voedingseenheden 

van 750 W
Ononderbroken voedingsbronnen:
•	 1.000 W — 5.600 W
•	 2.700 W — 5.600 W (hoge efficiëntie online)
•	 Extended Battery Module (EBM)
•	 Netwerkbeheerkaart

Beschikbaarheid Hot-pluggable harde schijven, hot-pluggable, redundante voeding, ECC-geheugen, Quad Pack led-lampjes, lcd-
beeldscherm en redundante koeling. (Beschikbaarheid van enkele functies is afhankelijk van het gekozen chassis)

Video Matrox® G200eW met 8 MB geheugen

Extern beheer iDRAC6 optioneel

Systeembeheer 
Dell™ OpenManage™
BMC, compatibel met IPMI 2.0
Unified Server Configurator
Lifecycle Controller ingeschakeld via opties: iDRAC6 Express, iDRAC6 Enterprise en vFlash

Rackondersteuning Glijdende ReadyRails™ met optionele kabelbeheerarm voor 4-post racks (optionele adapterbeugels vereist voor racks met 
openingen met schroefdraad); Statische ReadyRails™ voor 2-post en 4-post racks

Besturingssystemen

Microsoft® Windows® Small Business Server 2011
Microsoft® Windows Server® 2008 SP2, x86/x64 (x64 met Hyper-V™)
Microsoft® Windows Server® 2008 R2, x64 (met Hyper-V™ v2) 
Windows® HPC Server 2008 R2
Novell® SUSE® Linux® Enterprise Server
Red Hat® Enterprise Linux®

Virtualisatie-opties:
VMware® vSphere™ 4.1 (inclusief VMware ESX® 4.1 of VMware ESXi™ 4.1)

Voor meer informatie over de specifieke versies en uitbreidingen raadpleegt u www.dell.com/OSsupport.

Aanbevolen 
databasetoepassing Microsoft® SQL Server®-oplossingen (zie Dell.com/SQL)

1  1 GB betekent 1 miljard bytes en 1 TB is gelijk aan 1 biljoen bytes. De eigenlijke schijfruimte zal minder zijn en is afhankelijk van reeds geïnstalleerde programma's en het 
besturingssysteem.

Beschikbare modellen geschikt voor OEM
platforms geschikt voor OEM zijn meeneemproducten voor OEM-klanten die een snel en eenvoudig pad  
bieden naar een oplossing voor gebruik van eigen merk. Ga voor meer informatie naar dell.com/OEM.


