NetShelter™ Kabinleri için Gömme Ray Kiti
AR7503, AR7504, AR7508, AR7578

600 mm
genişliğinde
kabin
AR7503

42U (2)

AR7504

48U (2)

(Her biri 2)

750 mm
genişliğinde
kabin
AR7508

42U (2)

AR7578

48U (2)

(Her biri 2)

Verilen Donanımlar

M6 x 12 Torx®
Vida (12)

M6 Kafes
Somun (12)

Kafes Somun Aleti

Torx® T30/#2
Yıldız anahtar

Kafes Somunlar
Dikey Montaj Flanşı üzerinde bir U-alanının tanımlanması
• Ekipman üreticisinin montaj talimatlarını inceleyin.
• Ekipmanları monte ederken, montaj raylarında bir U-alanının üst ve alt
kısmını belirleyin.
• Montaj raylarındaki her üç delikten biri bir U-alanının orta kısmını
gösterecek şekilde numaralandırılmıştır.
• Bir U-alanı, resimde gösterildiği gibi bu numaralandırılmış deliklerden biri
ve bir üzerindeki delik ile bir altındaki delikten oluşur.

Montaj
Schneider Electric, kare deliklerde kullanılması için bir kafes somunu donanım kiti (AR8100)
sunmaktadır.
• Muhafazanın içinden kafes somunu kare deliğe takın.
• Kafes somun elemanının bir kulağını deliğin uzak
kenarına geçirin.
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• Kafes somun aletini kafes somunun diğer tarafına
yerleştirin ve somunu yerine geçirmek için çekin.

• Kafes somunları dikey montaj flanşının iç kısmına
takın.
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NOTLAR:
• Kafes somunları, kulakları kare deliklerin yanlarına
kenetlenecek şekilde yatay olarak takın.

DİKKAT
EKİPMAN DÜŞMESİ TEHLİKESİ
Kafes somunları, asla kulakları kare deliklerin üst ve altına kenetlenecek şekilde dikey olarak
takmayın. Bu raf montajlı ekipmanların güvensiz montajına yol açacaktır.
Bu talimatlara uyulmaması yaralanma veya ekipman hasarına yol açabilir.

Çıkarma İşlemi
• Takılmış olan tüm vidaları çıkarın.
• Kafes somunu yanlarından kavrayın ve kare delikten çıkarmak için yanlarından sıkın.
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Dikey Montaj Flanşlarının Montajı ve Çalışması

Dikey Montaj Flanşlarının Konumu
Montaj flanşlarını takmak istediğiniz yeri belirleyin.
Dikey montaj flanşları, kabinin üst veya altına monte edilebilir.
Montaj flanşları, farklı derinliğe sahip ekipmanları da barındıracak
şekilde kabinin ön veya arkasına doğru ayarlanabilir.

Montaj
1. Dikey montaj flanşını kabinin yan desteği üzerine
yerleştirin. Flanşın hem üst hem de alt kısmının,
montaj flanşınızın konumuna göre kabinin üst ve
orta veya orta ve alt yan desteklerine
takıldığından emin olun.
2. 1. adımı kabinin diğer tarafı için de tekrarlayın.
NOT: Tüm dikey montaj flanşları kabine aynı
yöntem kullanılarak takılırlar.
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Yan Desteklerdeki Dikey Montaj Flanşlarının Ayarlanması
1. T30/Yıldız #2 anahtarını kullanarak her bir montaj flanşının oyuklarındaki vidaları gevşetin, fakat
çıkartmayın.

600 mm genişliğinde kabin

750 mm genişliğinde kabin

DİKKAT
EKİPMAN DÜŞMESİ TEHLİKESİ
Kişisel yaralanma veya kabine hasardan kaçınmak için taşımadan önce montaj flanşları
üzerinde takılı ekipmanı çıkarın.
Bu talimatlara uyulmaması yaralanma veya ekipman hasarına yol açabilir.

2. Düz dirseği alçaltın ve montaj flanşını
istenilen konuma getirin.

3. Dikey montaj flanşlarını hizalamak için, flanşın üst
kısmındaki deliklerden birinden görünen sembolleri
(örneğin baklava) bulun ve aynı sembolün, flanşın alt
kısmındaki ilgili delikten de göründüğünden emin olun.
Flanşlar doğru şekilde hizalandığında, deliklerden
herhangi birinden aynı anda sadece bir sembol görünür.
Ön montaj flanşının arka kısmında, 750 mm raf üzerinde,
ağ ve telekomünikasyon ekipmanları için ayrılmış
476 mm (18,75 inç) daireler bulunmaktadır.
NOT: Dikey montaj flanşları 6 mm'lik (1/4 inçlik)
kademelerle ayarlanır. Birbirinin karşısına yerleştirilmiş
dikey montaj flanşlarında aynı sembol görünmelidir.
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4. Dikey montaj flanşı doğru konuma yerleştirildiğinde,
her bir vidayı dirsekteki diş yan destekteki dişle
kenetlenene kadar kaydırın ve vidaları sıkın.
NOT: Dirseğin hemen altindaki büyük merkezi deliği,
dirseğin 750 mm kabinin flanşına vidalanması
sırasında dirsek dişlerinin ayarlanması için kullanınız.
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Montaj Raylarının Montajı ve Yapılandırılması
Dikey Montaj Flanşı Yapılandırmaları - 600 mm
6U ve 15U dikey montaj rayları, flanşların kabinin üst veya alt
yarısına monte edilip edilmediğine bağlı olarak 600 mm montaj
flanşları üzerinde farklı delikler kullanırlar.
Üst
Alt

• Üst yapılandırmalar: Dış delikleri kullanın
• Alt yapılandırmalar: Orta delikleri kullanın

Dikey Montaj Flanşı Yapılandırmaları - 750 mm
6U ve 15U dikey montaj rayları, flanşların kabinin üst veya
alt yarısına monte edilip edilmediğine bağlı olarak 750 mm
montaj flanşları üzerinde farklı delikler kullanırlar.

Üst

• Üst yapılandırmalar: Kabinin yan kısmında,
ekipmanın takılacağı yere en uzak iki deliği
kullanın.

Alt

• Alt yapılandırmalar: Kabinin yan kısmında,
ekipmanın takılacağı yere en yakın iki deliği
kullanın.
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600 mm 6U Montaj Rayı Kurulumu (AR7503 ve AR7504)
NOT: Aşağıdaki prosedür üst montaj kurulumunu göstermektedir.

1. 6U montaj rayı üzerindeki dört deliği, dikey
montaj flanşı üzerinde arzu edilen bir
konumdaki dört adet delikle hizalayın.
2. Dört kafesli somunu dikey montaj flanşının
yana bakan deliklerine (1. adımda
seçilmiştir) yerleştirin.
3. Dört adet M6×12 vida ve 2. adımda takılan
kafesli somunları kullanarak, dikey montaj
flanşı üzerine 6U montaj rayını takın.
4. 1. ila 3. adımı kabinin diğer tarafı için de
tekrarlayın.

600 mm 15U Montaj Rayı Kurulumu (AR7503 ve AR7504)
NOT: Aşağıdaki prosedür alt flanş kurulumunu göstermektedir.

1. 15U montaj rayı üzerinde altı delik
seçin ve bunları dikey montaj flanşı
üzerinde arzu edilen konumdaki
deliklerle hizalayın.
2. Altı kafesli somunu dikey montaj
flanşının yana bakan deliklerine
(1. adımda seçilmiştir) yerleştirin.
3. Dört adet M6×12 vida ve 2. adımda
takılan kafesli somunları kullanarak,
dikey montaj flanşı üzerine 15U
montaj rayını takın.
4. 1. ila 3. adımı kabinin diğer tarafı için
de tekrarlayın.
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750 mm 6U Montaj Rayı Kurulumu (AR7508 ve AR7578)
NOT: Aşağıdaki prosedür üst montaj flanşı kurulumunu göstermektedir.
1. 6U montaj rayı üzerindeki dört küçük
deliği, dikey montaj flanşı üzerinde arzu
edilen bir konumdaki dört adet delikle
hizalayın.
2. Dört kafesli somunu dikey montaj
flanşının yana bakan deliklerine
(1. adımda seçilmiştir) yerleştirin. 6-U
montaj rayı üzerindeki yarıklara uyan ve
yana bakan deliklere, iki adet ek kafesli
somun takın.
3. (6) M6×12 vida ve 2. adımda takılan
kafesli somunları kullanarak, dikey
montaj flanşı üzerine 6U montaj rayını
takın.
4. 1. ila 3. adımı muhafazanın diğer tarafı
için de tekrarlayın.

750 mm 15U Montaj Rayı Kurulumu (AR7508 ve AR7578)
NOT: Aşağıdaki prosedür alt montaj flanşı kurulumunu göstermektedir.
1. 15U montaj rayı üzerinde dört küçük
delik seçin ve bunları dikey montaj
flanşı üzerinde arzu edilen
konumdaki deliklerle hizalayın.
2. Dört kafesli somunu dikey montaj
flanşının yana bakan deliklerine
(1. adımda seçilmiştir) yerleştirin.
15U montaj rayı üzerindeki yarıklara
uyan ve yana bakan deliklere, iki
adet ek kafesli somun takın.
3. (6) M6×12 vida ve 2. adımda takılan
kafesli somunları kullanarak,
dikey montaj flanşı üzerine 15U
montaj rayını takın.
4. 1. ila 3. adımı kabinin diğer tarafı için
de tekrarlayın.
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