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História do Produto

Os chassis A3 e A5 são descendentes diretos da 

célebre série A1. Apesar de a série A1 ser uma 

excelente opção para os sistemas mini-ITX, uma 

variante maior é um pedido frequente. Conhece o A3 

e A5! É uma experiência totalmente nova com uma 

estética polida, uma disposição interna refinada e 

um desempenho térmico melhorado, mantendo ao 

mesmo tempo a desejada estrutura compacta.
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Modelo A3 A5

Número de peça IW-CS-A3BLK-1AM120S IW-CS-A5BLK-1AM120S

Cores Preto Preto

Tipo de torre Mini Tower Mid Tower

Materiais SECC, Vidro temperado, ABS

Compatibilidade com 
placas principais  

Micro-ATX, Mini-ITX
12" x 11" E-ATX, ATX, 
Micro-ATX, Mini-ITX

Abertura de expansão 4 x PCI-E 7 x PCI-E

Compatibilidade máxima
Comprimento da placa VGA:: 340 mm 
Altura do dissipador de CPU: 162 mm

Compartimentos para 
unidades internas 

1 x USB 3.2 Gen 2x2 Type-C
2 x USB 3.2 Gen 1
Combinação de áudio HD (CTIA – SPK/Mic)

Compartimentos para 
unidades internas

2 x 3.5" / 2.5"
1 x 2.5"

2 x 3.5" / 2.5"
2 x 2.5"

Compatibilidade com 
soluções térmicas 

Ventoinha:
Superior: 2 x 120 mm
Traseiro: 1 x 120 mm
Inferior: 2 x 120 mm
(1 ventoinhas Mercury AM120S pré-instaladas)

Radiador:
Superior: 1 x 240 mm

* O número de ventiladores pré-instalados poderão variar de acordo com a
    região

Compatibilidade com 
fontes de alimentação

PSII: ATX12V 
- Comprimento entre 140 - 200 mm
(As fontes de alimentação com mais de 170 mm 
terão de ser construídas com GPU de 280 mm ou 
inferiores)

Dimensões do produto 
(P x L x A)

401 x 215 x 347 mm 399 x 215 x 407 mm

Dimensões da embalagem 
(P x L x A)

473 x 277 x 422 mm 473 x 277 x 483 mm

Peso líquido 5.24 kg 5.86 kg

Peso bruto 6.25 kg 6.94 kg

* Os produtos InWin cumprem as regulamentações RoHS
* As especificações podem variar de acordo com diferentes regiões.

Especificações
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Chassi A3 / A5 da InWin



Parafusos de cabeça hexagonal
x 17

Separadores da placa mãe 
x 2

Chave para separadores da 
placa mãe

x 1

Parafusos para HDD de 2,5"
x 16

Parafusos para HDD de 3,5”
x 8

Braçadeiras para cabos
x 5

Cabo de extensão de ventilador 
PWM 500 mm

x 1

Cabo de extensão de ventilador 
ARGB 500 mm

x 1
Cartão com código QR

Apoio do suporte de GPU
x 1

A3 A5

Mercury AM120S Saco de acessórios

Conteúdo da embalagem
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Estrutura da torre

1

2

3

4

5

1 LED de energia/HDD 11
Área de montagem do radiador/
Fan superior

2 Botão de energia 12 Área de montagem de placa mãe

3 Porta USB 3,2 Gen 1 13 Aberturas de expansão PCI-E

4
Combinação de áudio HD (CTIA – 
SPK/Mic)

14
Orifício de montagem para 
suporte da placa gráfica  

5 Porta USB 3,2 Gen 2x2 Tipo C 15 Pés antivibração

6
Área de montagem de fonte de 
alimentação 

16
Compartimento de unidade de 
2.5"

7
Orifício de montagem para o 
suporte da fonte de alimentação

17
Compartimento de unidade de 
3.5"/2.5" 

8 Suporte da fonte de alimentação 18
Recorte para orifício de instalação 
do dissipador de CPU

9 Área de montagem do fan traseira 19 Filtro de pó da Fan

10 Área de montagem do fan inferior
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Manual de instalação
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1. Para abrir todos os painéis

2. Instalação da placa mãe

3. Instalação dos cabos de E/S 
Interruptor de alimentação/Conector LED HDD x 1 

* Para efetuar a montagem siga as instruções dos capítulos relacionados. 
* Utilize os acessórios originais fornecidos para evitar danos no produto.

Peças necessárias: Separadores da placa principal, chave para separadores da 
placa mãe, parafusos de cabeça hexagonal

Black(P LED +)  1
Black(P LED -)   3
Black(P  SW +)   5
Black(P  SW -)    7
Key                          9

2  Black (HDD LED +)
4  Black (HDD LED -)
6  NC
8  NC
10  NC
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HD Audio Header  x1

USB 3.2 Gen 1  x1

USB 3.2 Gen 2x2 Type-C  x1

Cabo de alimentação x 1

1
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7
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9

10
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4. Instalação de compartimentos de unidade
2.5"/ 3.5"

6. Instalação de placa de expansão

5. Instalação da Fan / radiador de refrigeração a líquido

Peças necessárias: Parafusos para HDD de 2,5 "/ 3.5"

Nota: Utilize o apoio do suporte de GPU para a fixar.

Peças necessárias: Parafusos de cabeça hexagonal,

suporte para placa gráfica
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8. Concluir a instalação
Peças necessárias: Braçadeiras

7. Instalação da fonte de alimentação

Nota: Utilize o apoio do suporte de PSU para a fixar.

Peças necessárias: Parafusos de cabeça hexagonal,
Suporte da fonte de alimentação
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■ Avisos

1. Siga as instruções indicadas no manual do usuario para efetuar a instalação.

2. Para evitar danificar os circuitos, certifique-se de que a alimentação está 

     desligada antes de montar qualquer dispositivo interno. 

3. Durante a instalação dos componentes do computador, utilize precauções 

     antiestáticas para evitar danos provocados por descargas eletrostáticas. 

     Essa situação pode provocar ferimentos no operador de instalação e/ou 

     danos na máquina. Uma instalação incorreta pode queimar a placa mãe e 

     outros componentes do sistema. 

4. Quando os painéis laterais estiverem abertos não coloque as mãos ou outros 

     objetos dentro das fans ou de outras peças em funcionamento. E certifique-se 

     de que mantém o produto fora do alcance de crianças e animais de estimação. 

5. Evite inserções e extrações desnecessárias do cabo programável, já que pode 

     danificar os pinos. 

6. Para evitar quaisquer danos, não utilize este produto para qualquer outro fim 

     além do previsto. 

7. Quaisquer modificações poderão danificar o produto. 

8. Remova todos os dispositivos internos antes de expedir ou transportar o 

     produto.

     (Incluindo a fonte de alimentação, discos rígidos, placa mãe, CPU, etc.) 

9. Mantenha o produto afastado de áreas com altas temperaturas, como: 

     máquinas de dissipação de calor, aparelhos de ar condicionado ou outros 

     equipamento que possam gerar altas temperaturas. 

10. Utilize apenas os cabos fornecidos exclusivamente com este produto. Outros 

       cabos poderão ser incompatíveis e causar danos graves no seu sistema e na

       fonte de alimentação.

11. Se a fan não funcionar corretamente, siga as instruções indicadas em

       seguida:

1) Verifique a alimentação do seu sistema.

2) Certifique-se de que todos os conectores estão corretamente ligados.

3) Para mais apoio técnico, visite o fórum InWin em: http://forum.in-win.com

■ Garantia 

1. Para informações mais detalhadas sobre a garantia, visite o site de varejo da

     InWin  www.in-win.com

2. O produto real está sujeito a alterações sem aviso prévio.

     In Win Development Inc. reserva o direito de fazer modificações finais.

Avisos e garantia
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