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História do produtoHistória do produto
O 515 é um chassis de computador espantoso, fabricado 

em aço SECC e vidro temperado. Os painéis distintamente 

limpos são complementados com rede para aumentar a 

ventilação. Para além do 515, o N515 possui um painel 

frontal que exibe um universo de cristal infinito onde a 

luz se estende em todas as direções! Ambos incluem um 

ventilador LUNA com RGB endereçável pré-instalado que 

refrigera o sistema com grande estilo!
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Modelo 515 N515

Número de peça
IW-CS-515BLK-
1AL120

IW-CS-N515BLK-
1AL120

Cores Preto

Tipo de torre Mid Tower

Materiais SECC, ABS, Vidro temperado

Compatibilidade com placas 
principais

12” x 13” E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-
ITX

Abertura de expansão 7 x PCI-E

Compatibilidade máxima
Comprimento da placa VGA: 385 mm
Altura do dissipador de CPU: 160 mm

Portas frontais
1 x USB 3,2 Gen 2x2 Tipo C
2 x USB 3,2 Gen 1
Portas de áudio (combo e microfone)

Compartimentos para 
unidades internas

2 x 3.5” / 2.5”
2 x 2.5”

Compatibilidade com 
soluções térmicas

Ventoinha:
Superior: 3 x 120 mm
Traseiro: 1 x 120 mm
Inferior: 3 x 120 mm
Frontais: 2 x 120 mm
(1 ventoinha Luna AL120 pré- instaladas)

Radiador:
Superior: 1 x 360 mm
Traseiro: 1 x 120 mm
Inferior: 1 x 360 mm (fino)
(Remova o suporte da placa gráfica)
Frontais: 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 até 200 mm

Dimensões do produto
(A x L x P)

515 x 225 x 502 mm 

Dimensões da embalagem
(A x L x P)

610 x 572 x 335 mm

Peso líquido 11.38 kg 11.65 kg

Peso bruto 13.46 kg 13.73 kg

Os produtos InWin estão em conformidade com a regulamentação RoHS.

EspecificaçõesEspecificações
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Separadores da placa mãe Chave para separadores da 
laca mãe

Parafusos de cabeça 
hexagonal 

Parafusos para HDD de 2,5"Parafusos para HDD de 3,5" Anilhas

Braçadeiras para abos Suporte para placa gráfica Controlador de um clique 
ARGB

Conteúdo da embalagemConteúdo da embalagem
515 Gabinete N515 Gabinete

QR Code Card Embalagem com acessorios

 x 10

 x 18

 x 1

 x 10

 x 18

 x 10

 x 8

 x 1  x 1
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Estrutura da torreEstrutura da torre

1 2 3 4 5
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Painel lateral de vidro temperado

1 Botão de energia

2 Indicador LED de energia/HDD

3 2 portas USB 3.2 Gen 1

4 Portas de áudio (combo e microfone)

5 1 porta USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C

Combo Microfone



Estrutura da torreEstrutura da torre

6 Área de montagem para SSD de 3.5”/2,5” 

7 Área de montagem para SSD de 2,5”

8 Área de montagem do radiador/Fan superior 

9 Área de montagem do radiador/Fan traseira 

10 Área de montagem do radiador/Fan inferior

11 Área de montagem do radiador/Fan frontais

12 Área de montagem de placa mãe

13 Aberturas de expansão PCI-E

14 Área de montagem do suporte para placas gráficas

15 Área de montagem de fonte de alimentação

16 Filtro de pó da Fan 

17 Bases à prova de choque
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Informações do caboInformações do cabo
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Interruptor De 
Alimentação Cabo

Áudio HD

USB 3.2 Gen 1 

Cabo ARGB

USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C

x1

x1

x1

x1

x1



Manual de instalaçãoManual de instalação
 (Para efetuar a montagem siga os passos indicados)

Abra o painel de vidro

Remover o filtro de pó e o suporte da 
placa gráfica

Para remover o painel de vidro temperado, pressione o 
botão na traseira.  
Nota: Deverá remover primeiro o painel de vidro temperado para remover a rede do 
ventilador.

Recomenda-se a remoção do suporte da placa gráfica ao 
instalar/remover a placa-principal ou a placa gráfica.

1010

1

2



Peças necessárias:
Separadores da placa principal, chave para separadores da placa mãe,

parafusos de cabeça hexagonal
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Instalação da placa mãe3

Peças necessárias:
Parafusos de cabeça hexagonal,

Suporte para placa gráfica (Suporte & Borracha & Apoio)

Instalação da GPU4



Nota: Utilize o suporte da placa gráfica para apoiar a sua GPU. 
Pode ser ajustado de acordo com as suas necessidades.
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Abrir o painel frontal5
Para remover o painel frontal, pressione uma patilha 
para a direita. Em seguida, puxe pelo painel a partir da 
parte inferior com a mão direita.

patilha 
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Instalar ventiladores frontais

Fechar o painel frontal

6

7

Fixe os ventiladores com parafusos a partir da parte 
exterior.

Todas as cruzes devem coincidir com os respetivos 
orifícios para encaixarem corretamente.

Peças necessárias:
Parafusos do ventilador



Conector de áudio HD

Conector USB 3.2 Gen 1
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Cabos de conexão
Cabos de E/S
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Conector USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C
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Se a sua placa mãe suportar o Tipo C, ligue o conector de 
Tipo C ao conector diretamente na placa mãe.
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Instalação da Fan / radiador de 
refrigeração a líquido

9

Cabo ARGB do painel frontal
Escolha uma placa principal que suporte o efeito de 
iluminação RGB endereçável para iluminar o painel LED ou 
utilize o Controlador ARGB de apenas um clique incluído. 
Siga as indicações na imagem abaixo e ligue o cabo RGB 
endereçável diretamente ao conector de 3 pinos, 5V da
placa principal.

Nota: Recomenda-se que escolha um AIO com tubos que tenham um comprimento igual ou 
superior a aproximadamente 450 mm. Os AIO BR36 e NR36 da InWin são exemplos que encaixam 

perfeitamente.

Para remover a rede do ventilador, levante as patilhas na 
parte inferior. Utilize os dois dedos indicadores para abrir o 
painel lateral. Não puxe com força.
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Instalando o compartimento de unidade 
de 2,5”

Instalando o compartimento de unidade 
de 3.5"

10

11

Peças necessárias: Parafusos de HDD de 2,5"

Peças necessárias: Parafusos de HDD de 3,5"
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Instalação da fonte de alimentação

Fechar todos os painéis

12
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Peças necessárias:
Parafusos de cabeça hexagonal
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Concluir a instalação14

■ Avisos

1. Por favor, siga o manual do usuário para obter diretrizes de instalação.

2. Ao instalar os componentes do computador, use precauções antiestáticas 

     para evitar danos por ESD (descarga eletrostática). O não cumprimento 

     das precauções necessárias pode resultar em ferimentos no instalador e / ou 

     danos à máquina. A instalação incorreta pode queimar a placa-mãe e outros 

     componentes do sistema. 

3. Para evitar danos, não use este produto para nenhum outro fim que não o uso 

     pretendido.

4. Qualquer modificação pode danificar o produto. 

5. Remova todos os dispositivos internos antes de enviar ou mover. (Incluindo 

     fonte de energia, discos rígidos, placa mãe, CPU, etc.)

6. Ao guardar o estojo, mantenha este produto longe de altas temperaturas. 

     Mantenha-se afastado de máquinas como  quecedores que possam causar 

     altas temperaturas.

■ Garantia

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

     InWin em 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 garantiaAvisos e garantia

http://www.in-win.com
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