
Aplicações mais indicadas

Gravadores de vídeo em rede
(NVR)
Sistemas NVR habilitados para IA

FOLHA DE ESPECIFICAÇÕES DO DISCO RÍGIDO DE 3,5 POLEGADAS

Inteligente. Protegido. Seguro.
Otimizado para vídeo e pronto para a borda

O Seagate® SkyHawk™ AI de 18 TB é um disco otimizado para
vídeo, desenvolvido para NVRs com inteligência artificial (IA) para
aplicações de borda.

Principais Vantagens
O firmware ImagePerfect™ AI garante que não haverá queda de quadros e tolera
cargas de trabalho mais pesadas.

Os recursos versáteis se adaptam de forma inteligente à dimensão do seu
ambiente de IA, oferecendo suporte a até 64 streams de vídeo HD e 32 streams de IA.

Rescue Data Recovery Services.2 O SkyHawk AI traz tranquilidade extra em caso
de qualquer desastre mecânico, acidental ou natural. Com uma taxa de sucesso de
95% em recuperação, a Seagate lhe protege com um plano Rescue Services de três
anos incluído.

O SkyHawk Health Management ajuda a proteger, ativamente, o seu
armazenamento de vídeo, focando em opções de prevenção, intervenção e
recuperação.1 O RAID RapidRebuild™ incluído promove recriações de volume 3
vezes mais rápidas.

A melhor confiabilidade da categoria Os discos SkyHawk AI são classificados com
MTBF de 2 milhões de horas e taxa de carga de trabalho 550 TB/ano, mais do triplo
da taxa dos discos rígidos padrão para vigilância. Garantia limitada de 5 anos.

Processamento poderoso para superar os desafios de carga de trabalho — o
SkyHawk AI oferece suporte a análise de vídeo e gravação simultaneamente com
cargas de trabalho de análise de GPU.

Desfrute do desempenho consistente com sensores de vibração rotacional
integrados, que fornecem armazenamento confiável para NVR com pouco atraso ou
tempo de inatividade.

O suporte a várias baias ajuda você a atender às crescentes demandas de
armazenamento com mais de 16 baias.

1 Entre em contato com o seu representante de vendas da Seagate para obter mais informações.



Especificações 18 TB 16 TB 12 TB 10 TB 10 TB

Capacidade 18 TB 16 TB 12 TB 10 TB 10 TB

Números de modelo padrão ST18000VE002 ST16000VE002 ST12000VE001 ST10000VE0008 ST10000VE001

Interface SATA de 6 Gb/s SATA de 6 Gb/s SATA de 6 Gb/s SATA de 6 Gb/s SATA de 6 Gb/s

Tecnologia de gravação CMR CMR CMR CMR CMR

Design de disco Hélio Hélio Hélio Hélio Ar

Recursos e desempenho

Baias de disco compatíveis Mais de 16 Mais de 16 Mais de 16 Mais de 16 Mais de 16

Canais de IA 32 32 32 32 32

Eventos de captura em tempo real de IA/seg1,2 Até 120 Até 120 Até 120 Até 120 Até 120

Eventos de comparação em tempo real de IA/seg1,2 Até 96 Até 96 Até 96 Até 96 Até 96

Câmeras HD suportadas3 Até 64 Até 64 Até 64 Até 64 Até 64

Sensores de VR Sim Sim Sim Sim Sim

Máx. de transferência sustentada DE (MB/s) 260 MB/s 250 MB/s 250 MB/s 250 MB/s 245 MB/s

Cache (MB) 256 256 256 256 256

Confiabilidade/integridade de dados

Resistente à corrosão Sim Sim Sim Sim Sim

Ciclos de carga/descarga 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000

Taxa de erros de leitura irrecuperáveis, máx. 1 por 10E15 1 por 10E15 1 por 10E15 1 por 10E15 1 por 10E15

Horas em atividade por ano 8.760 8.760 8.760 8.760 8.760

Taxa limite de carga de trabalho (WRL)4 550 550 550 550 550

Tempo médio entre falhas (MTBF) (horas) 2.000.000 hr 2.000.000 hr 2.000.000 hr 2.000.000 hr 2.000.000 hr

Garantia, limitada (anos)5 5 5 5 5 5

Serviços de recuperação de dados Rescue (anos)6 3 3 3 3 3

Gerenciamento de energia

Corrente de inicialização, típica (12 V, A) 2 2 2 1,8 2

Potência média, em operação (W) 8 W 8 W 8 W 6,9 W 10,1 W

Média, ocioso (W) 5,3 W 5,3 W 5,3 W 4,9 W 7,8 W

Modo de espera//hibernação, típico (W) 1,3/1,3 1,3/1,3 1,3/1,3 1,2/1,2 1/1

Tolerância de tensão (5 V) ±5% ±5% ±5% ±5% ±5%

Tolerância de tensão (12 V) ±10% ±10% ±10% ±10% ±10%

Ambiente/temperatura

Em operação (ambiente, mín. °C)7 0 0 0 0 0

Em operação (indicado pelo disco, máx. °C)7 65 65 65 65 65

Fora de operação (ambiente, mín. °C) -40 -40 -40 -40 -40

Dimensões

Altura (mm/pol, máx.)
26,11 mm/1,028

pol
26,11 mm/1,028

pol
26,11 mm/1,028

pol
26,11 mm/1,028

pol
26,11 mm/1,028

pol

Largura (mm/pol, máx.)
101,85 mm/4,01

pol
101,85 mm/4,01

pol
101,85 mm/4,01

pol
101,85 mm/4,01

pol
101,85 mm/4,01

pol

Profundidade (mm/pol, máx.)
146,99 mm/5,787

pol
146,99 mm/5,787

pol
146,99 mm/5,787

pol
146,99 mm/5,787

pol
146,99 mm/5,787

pol

Peso (g/lb, típico) 670 g/1,477 lb 670 g/1,477 lb 670 g/1,477 lb 690 g/1,521 lb 720 g/1,587 lb

Quantidade de unidades por caixa 20 20 20 20 20

Caixas por palete/caixas por camada 40/8 40/8 40/8 40/8 40/8

1 Os eventos podem ser de captura de objeto, veículo ou humano.

2 Testado e verificado usando NVR de IA – gravação HD em 64 canais, PB em 16 canais. Tamanho médio de imagem ~250 KB

3 1080P, H.265, 25 fps

4 Os discos para vigilância SkyHawk AI foram projetados para cargas de trabalho sempre ativas de 550 TB/ano. Para cargas de trabalho de transações mais altas, consulte as ofertas de disco de classe corporativa

da Seagate.

5 Opções com garantia estendida disponíveis. Consulte o seu distribuidor para saber detalhes.

6 A partir de 1º de maio de 2020, o plano de Serviços de recuperação de dados Rescue de três anos poderá ser oferecido juntamente da garantia padrão. Essa oferta é limitada somente a regiões selecionadas.

Confira a disponibilidade com o revendedor.

7 A Seagate não recomenda a operação prolongada sob temperaturas extremas. A operação sob temperaturas mais altas reduzirá a vida útil do produto.
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Especificações 8 TB

Capacidade 8 TB

Números de modelo padrão ST8000VE001

Interface SATA de 6 Gb/s

Tecnologia de gravação CMR

Design de disco Ar

Recursos e desempenho

Baias de disco compatíveis Mais de 16

Canais de IA 32

Eventos de captura em tempo real de IA/seg1,2 Até 120

Eventos de comparação em tempo real de IA/seg1,2 Até 96

Câmeras HD suportadas3 Até 64

Sensores de VR Sim

Máx. de transferência sustentada DE (MB/s) 245 MB/s

Cache (MB) 256

Confiabilidade/integridade de dados

Resistente à corrosão Sim

Ciclos de carga/descarga 600.000

Taxa de erros de leitura irrecuperáveis, máx. 1 por 10E15

Horas em atividade por ano 8.760

Taxa limite de carga de trabalho (WRL)4 550

Tempo médio entre falhas (MTBF) (horas) 2.000.000 hr

Garantia, limitada (anos)5 5

Serviços de recuperação de dados Rescue (anos)6 3

Gerenciamento de energia

Corrente de inicialização, típica (12 V, A) 2

Potência média, em operação (W) 10,1 W

Média, ocioso (W) 7,8 W

Modo de espera//hibernação, típico (W) 1/1

Tolerância de tensão (5 V) ±5%

Tolerância de tensão (12 V) ±10%

Ambiente/temperatura

Em operação (ambiente, mín. °C)7 0

Em operação (indicado pelo disco, máx. °C)7 65

Fora de operação (ambiente, mín. °C) -40

Dimensões

Altura (mm/pol, máx.) 26,11 mm/1,028 pol

Largura (mm/pol, máx.) 101,85 mm/4,01 pol

Profundidade (mm/pol, máx.) 146,99 mm/5,787 pol

Peso (g/lb, típico) 720 g/1,587 lb

Quantidade de unidades por caixa 20

Caixas por palete/caixas por camada 40/8

1 Os eventos podem ser de captura de objeto, veículo ou humano.

2 Testado e verificado usando NVR de IA – gravação HD em 64 canais, PB em 16 canais. Tamanho médio de imagem ~250 KB

3 1080P, H.265, 25 fps

4 Os discos para vigilância SkyHawk AI foram projetados para cargas de trabalho sempre ativas de 550 TB/ano. Para cargas de trabalho de transações mais altas, consulte as ofertas de disco de classe corporativa

da Seagate.

5 Opções com garantia estendida disponíveis. Consulte o seu distribuidor para saber detalhes.

6 A partir de 1º de maio de 2020, o plano de Serviços de recuperação de dados Rescue de três anos poderá ser oferecido juntamente da garantia padrão. Essa oferta é limitada somente a regiões selecionadas.

Confira a disponibilidade com o revendedor.

7 A Seagate não recomenda a operação prolongada sob temperaturas extremas. A operação sob temperaturas mais altas reduzirá a vida útil do produto.
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