
WD Re+™

Pevný disk s kapacitou vhodnou pro 
datová centra
Vysokokapacitní úložiště s optimalizovanou spotřebou pro nasazení s vysokou 
dostupností.

Pevný disk WD Re+ nabízí odvětví bezprecedentní kombinaci optimalizace 
spotřeby, kapacity a odolnosti. Tento disk je klíčový stavební prvek úložných 
systémů, které vyžadují efektivní spotřebu a maximální aplikační výkon v jednom 
řešení. Jednotka WD Re+ optimalizuje hodnoty výkonu na watt, GB na watt 
a zátěže na watt, a poskytuje tak zcela novou možnost pro moderní infrastruktury 
úložiště. Jednotka WD Re+, postavená na vysokokapacitní, vícegenerační 
pětiplotnové platformě společnosti WD, poskytuje vysokokapacitní jednotku 
s nejnižším příkonem.

ROZHRANÍ
SATA 6 Gb/s

ŠÍŘKA/VÝŠKA
3,5 palce/1 palec

RYCHLOST OTÁČENÍ
5760 ot./min.

KAPACITY
5 až 6 TB

ČÍSLA MODELŮ
WD6005FRPZ
WD6001FRPZ

Výhody produktu

Kapacitní úložiště pro moderní 
datové centrum
Tyto vysokokapacitní jednotky jsou 
navrženy tak, aby uspěly v dnešních 
moderních datových centrech, v nichž 
se musí nenasytná poptávka po velkém 
úložném prostoru vejít do prostor 
datového centra s pevnou kapacitou 
napájení, takže se zvyšuje touha po 
discích se zlepšenou efektivitou napájení 
v hodnotách GB/W a výkon/W.

Navržen pro aplikace s vysokou 
intenzitou
Disk WD Re+ je navržen tak, aby dokázal 
zpracovat až 550 TB ročně v aplikacích 
datových center s vysokou intenzitou 
a nepřetržitým provozem. Tyto jednotky 
poskytují efektivitu spotřeby a spolehlivost 
každému prostředí datového centra.

Navržen s ohledem na kvalitu 
a spolehlivost
Hodnota až 1,2 milionu hodin MTBF 
znamená, že tento disk s optimalizovanou 
spotřebou poskytuje odolnost pro 
nepřetržitý provoz v těch nejnáročnějších 
prostředích úložišť.

Ochrana proti vibracím
Zdokonalená technologie RAFF™ obsahuje 
sofistikované elektronické komponenty, 
které monitorují disk a odstraňují lineární 
i rotační vibrace v reálném čase. Výsledkem 
je výrazné zlepšení výkonu v prostředích 
s vysokými vibracemi.

StableTrac™
Hřídel motorku je zajištěna na obou 
koncích, aby se snížily vibrace vyvolané 
systémem a aby se stabilizovaly 
propojovací desky a mohlo tak docházet 
k přesnému sledování během čtení 
a zápisu. 

Technologie duální vystavovací 
mechaniky
Systém pro nastavení hlavy se dvěma 
vystavovacími mechanikami, který 
vylepšuje poziční přesnost záznamové 
stopy dat/záznamových stop dat. Primární 
vystavovací mechanika poskytuje 
přibližné přemístění za použití běžných 
elektromagnetických principů vystavovací 
mechaniky. Sekundární vystavovací 
mechanika využívá piezoelektrický pohyb 
k doladění nastavení hlavy na vyšší stupeň 
přesnosti.

Víceosé nárazové čidlo
Automaticky detekuje a kompenzuje i ty 
nejjemnější nárazy a chrání tak data.

Časově omezené RAID-specifické 
obnovování chyb (TLER)
Redukuje výpadky disku způsobené 
rozšířenými procesy zotavení po chybě 
pevných disků, které jsou běžné u disků 
stolních počítačů.

Technologie zavádění rampy NoTouch™
Záznamová hlava se nikdy nedotýká 
povrchu disku. Díky tomu se jak hlava, 
tak samotný disk méně opotřebovávají. 
Současně je tím zajištěna lepší ochrana 
disku při přepravě.

Rozšířený dlouhodobý teplotní test
Každý disk je podroben rozšířenému 
dlouhodobému testování s teplotním 
cyklem, jenž má zajistit spolehlivý provoz.

Dynamická technologie „fly height“
Technologie „fly height“ každé čtecí 
a zapisovací hlavy je seřizována v reálném 
čase pro optimální spolehlivost.

3D Active Balance™ Plus
Naše vylepšená technologie dvojitého 
zajištění rovnováhy významně zlepšuje 
celkový výkon a spolehlivost disku. 
Pevné disky, které nejsou správně 
vyvážené, mohou v systémech s více 
disky způsobovat nadměrné vibrace 
a hluk, snižovat životnost disku a po čase 
snižovat výkon.

Použití

Datová centra citlivá na spotřebu s aplikacemi, které vyžaduje zátěž s vysokou intenzitou.

Výhoda produktů WD

Společnost WD podrobuje své produkty pro datová centra před uvedením na trh rozsáhlému testování funkční integrity (FIT). Tímto testováním je zajištěno, že naše produkty dosahují 
trvale vysokých standardů kvality a spolehlivosti značky WD. Po testování funkční integrity (FIT) následuje testování ze strany společnosti Enterprise System Group (ESG), které ověřuje 
interoperabilitu s adaptéry HBA, operačními systémy a ovladači s cílem zajistit ještě větší úroveň kvality, spolehlivosti a bezproblémového provozu.

Společnost WD také nabízí podrobnou databázi znalostí, která obsahuje praktické články a softwarové nástroje. Naše linky zákaznické podpory mají dlouhou provozní dobu, abychom vám 
zajistili pomoc, když ji právě potřebujete. Naše bezplatné linky zákaznické podpory jsou zde pro vás. Podrobnosti můžete získat také pomocí stránek technické podpory společnosti WD.
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Technické údaje 6 TB 5 TB
Číslo modelu1 WD6005FRPZ WD5005FRPZ
Rozhraní SATA 6 Gb/s SATA 6 Gb/s
Kapacita po naformátování2 6 TB 5 TB
Počet uživatelských sektorů na jednotku 11 721 045 168 9 767 541 168
Funkce NCQ Ano Ano
Provedení 3,5palcový 3,5palcový
Soulad se směrnicí RoHS3 Ano Ano

Výkon

Rychlost přenosu dat (max.)2

 Z vyrovnávací paměti do hostitele
 Z hostitele na disk nebo opačně (trvale)

6 Gb/s
175 MB/s

6 Gb/s
175 MB/s

Cache (MB) 128 128
Rychlost otáček (ot./min) 5760 5760

Spolehlivost/integrita dat

Cykly příkazů Load/Unload4 600 000 600 000
Počet neopravitelných chyb na počet přečtených bitů <1 v 1015 <1 v 1015

MTBF (hodin)5 1 200 000 1 200 000
AFR (%)5 0,73 0,73
Omezená záruka (roky)6 5 5

Řízení spotřeby

Průměrné požadavky na napájení (W)
 Sekvenční čtení
 Sekvenční zápis
 Náhodné čtení/zápis
 Nečinný

5,8
6,2
5,5
4,6

5,8
6,2
5,5
4,6

Specifikace týkající se prostředí7

Teplota (°C)
 Provozní
 Mimo provoz

5 až 55
-40 až 70

5 až 55
-40 až 70

Náraz (G)
 Za provozu (2 ms, čtení/zápis) 
 Za provozu (2 ms, čtení)
 Mimoprovozní (2 ms)

30
65
300

30
65
300

Akustika (dBA)8

 Nečinný
 Přístupová doba (průměrně)

27
29

27
29

Rozměry

Výška (palce/mm, maximální) 1,028/26,1 1,028/26,1
Délka (palce/mm, maximální) 5,787/147 5,787/147
Šířka (palce/mm, ± 0,01 palce) 4/101,6 4/101,6
Hmotnost (liber/kg, ± 3 %) 1,58/0,72 1,58/0,72

1  Některé produkty nejsou dostupné ve všech zemích světa. 
2  Jednotky kapacity úložiště: jeden megabajt (MB) = jeden milion bajtů, jeden gigabajt (GB) = jedna miliarda bajtů, jeden terabajt (TB) = jeden bilion bajtů. Celková dostupná kapacita se liší v závislosti na provozním prostředí. Při použití pro 

vyrovnávací paměť nebo mezipaměť: jeden megabajt (MB) = 1 048 576 bajtů. Co se týče rychlosti přenosu nebo rozhraní, megabajt za sekundu (MB/s) = jeden milion bajtů za sekundu; gigabit za sekundu (Gb/s) = jedna miliarda bitů za 
sekundu. Efektivní maximální rychlost přenosu rozhraní SATA 6 Gb/s je vypočítána podle technických údajů rozhraní Serial ATA vydaného organizací SATA-IO v době vydání těchto technických údajů. Další informace najdete na adrese 
www.sata-io.org.

3  Pevné disky WD vyrobené a prodané kdekoli na světě po 8. červnu 2011 splňují nebo překračují požadavky směrnice o omezení používání některých nebezpečných látek (RoHS) podle směrnice RoHS 2011/65/EU.
4  Řízený příkaz unload v podmínkách okolí.
5  Technické údaje produktu MTBF a AFR jsou určeny při teplotě 40 °C na základně a při zatížení systému až 550 TB/rok (zatížení je definováno jako množství uživatelských dat přenesených na pevný disk a z něj).
6  Údaje o záruce podle oblasti naleznete na stránkách http://support.wd.com/warranty.
7  Neopravitelné chyby během provozních testů nebo po neprovozních testech.
8  Úroveň hlasitosti. 
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