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Informasi Hukum
Merek Schneider Electric dan merek dagang apa pun dari Schneider Electric SE dan
anak perusahaannya yang disebutkan dalam panduan ini adalah hak milik Schneider
Electric SE atau anak perusahaannya. Semua merek lain adalah merek dagang dari
masing-masing pemiliknya. Panduan ini beserta isinya dilindungi berdasarkan
undang-undang hak cipta yang berlaku dan diperuntukkan sebagai informasi saja.
Tidak ada bagian dari panduan ini yang boleh diproduksi ulang atau diberikan dalam
bentuk apa pun atau dengan cara apa pun (secara elektronik, mekanis, fotocopi,
rekaman, atau lainnya), untuk tujuan apa pun, tanpa memperoleh izin tertulis
sebelumnya dari Schneider Electric.
Schneider Electric tidak memberikan hak atau lisensi apa pun atas panduan ini
beserta isinya untuk penggunaan komersial, kecuali untuk lisensi non-eksklusif dan
pribadi untuk mencari keterangan secara "apa adanya".
Produk dan peralatan Schneider Electric harus dipasang, dioperasikan, diservis, dan
dipelihara hanya oleh personel yang berkualifikasi.
Karena adanya perubahan standar, spesifikasi, dan desain dari waktu ke waktu,
informasi yang terdapat dalam panduan ini dapat berubah tanpa pemberitahuan
sebelumnya.
Sejauh yang diizinkan oleh hukum yang berlaku, Schneider Electric dan anak
perusahaannya tidak bertanggung jawab atau berkewajiban atas kesalahan atau
kealpaan pada isi informasi apa pun dalam materi ini atau konsekuensi yang timbul
sebagai akibat dari penggunaan informasi yang terdapat di dalamnya.

Daftar Isi
Petunjuk Penting Keselamatan — SIMPAN PETUNJUK INI ...............5
Tindakan Pencegahan untuk Keselamatan ...................................................6
Informasi Keselamatan Tambahan ...............................................................8

Komisioning .................................................................................................9
Daftar Periksa Sebelum Menyalakan Peralatan ............................................9
Daftar Periksa Pemeriksaan Awal ..........................................................9
Daftar Periksa Pemeriksaan Listrik.........................................................9
Daftar Periksa Pemeriksaan Antarmuka Pengguna .................................9
Daftar Periksa Pemeriksaan Akhir ..........................................................9
Daftar Periksa Pemeriksaan Penyalaan .....................................................10

Pengoperasian .......................................................................................... 11
Antarmuka Tampilan ................................................................................. 11
Menavigasi Antarmuka Tampilan.......................................................... 11
Tampilan Dinamis Teratas....................................................................12
Layar Menu Utama .............................................................................12
Struktur Menu.....................................................................................13
Perlindungan Kata Sandi .....................................................................13

Submenu Modul ........................................................................................14
Lihat Informasi Status Modul .....................................................................14
Lihat Informasi Modul Distribusi Daya ........................................................15
Lihat Informasi Status Sirkuit .....................................................................16

Submenu Total ..........................................................................................17
Lihat Status Beban Total ...........................................................................17
Jumlah Arus Keluaran berdasarkan Fase ...................................................17
Lihat Tegangan dan Frekuensi...................................................................17

Submenu Log ............................................................................................18
Lihat atau Kosongkan Item Log..................................................................18

Submenu Alarm ........................................................................................19
Lihat Daftar Alarm yang Aktif .....................................................................19

Konfigurasi .................................................................................................21
Konfigurasikan Pengaturan Alamat Jaringan ..............................................21
Tetapkan Nama dan Lokasi Sirkuit .............................................................21
Aktifkan/Nonaktifkan Ambang Batas Alarm untuk Beban Individu .................22
Aktifkan/Nonaktifkan Alarm Posisi Pemutus Modul......................................22
Atur Ulang Pengaturan Alarm Modul ke Default ..........................................22
Konfigurasi Massal Alarm..........................................................................23
Mengubah Kata Sandi ..............................................................................24
Mengubah Pengaturan Antarmuka Tampilan ..............................................24
Mengubah Tanggal dan Waktu pada Antarmuka Tampilan ...........................25

Konfigurasi Modbus ..................................................................................26
Konfigurasi Serial Modbus.........................................................................26
Konfigurasi TCP Modbus ..........................................................................27

Konfigurasi Manajemen Jaringan ...........................................................28
Tinjauan Umum ........................................................................................28
Sambungan........................................................................................28
Pengaturan Awal ................................................................................28
990-3054G-016

3

Wisaya Konfigurasi IP Perangkat .........................................................29
Peramban Web yang Didukung............................................................29
Fitur Manajemen Jaringan ...................................................................29
Masuk .....................................................................................................30
Format Alamat URL ............................................................................30
Keamanan ...............................................................................................30
Prioritas Akses untuk Masuk................................................................30
Akun Pengguna ..................................................................................30
Fitur Pengawasan.....................................................................................31
Mekanisme Pengawas Antarmuka Jaringan..........................................31
Mengatur Ulang Pewaktu Jaringan.......................................................31
Pulihkan dari Kata Sandi yang Hilang.........................................................32

Pemeliharaan ............................................................................................33
Penggantian Komponen............................................................................33
Memastikan Perlu Tidaknya Komponen Pengganti ................................33
Pengembalian Komponen ...................................................................33
Modul Distribusi Daya ...............................................................................34
Identifikasi Komponen .........................................................................35
Jenis Modul ........................................................................................36
Uji Perangkat Arus Residual ................................................................37
Mengganti Modul Distribusi Daya .........................................................38
Melepaskan Modul Distribusi Daya.......................................................44

Pemecahan masalah................................................................................45
LED pada Modul Distribusi Daya ...............................................................45
Pesan Status dan Alarm............................................................................45

4

990-3054G-016

Petunjuk Penting Keselamatan — SIMPAN PETUNJUK INI

Petunjuk Penting Keselamatan — SIMPAN
PETUNJUK INI
Bacalah petunjuk ini dengan cermat dan kenali perangkat sampai Anda
menguasainya sebelum mencoba melakukan instalasi, pengoperasian, perbaikan
atau pemeliharaan perangkat. Pesan-pesan keselamatan berikut tertera pada
perangkat atau di dalam panduan ini sebagai bentuk peringatan akan bahaya
potensial atau sebagai informasi yang harus diperhatikan karena memperjelas
atau meringkas suatu prosedur.
Penambahan simbol ini pada pesan keselamatan “Bahaya” atau
“Peringatan” menunjukkan adanya bahaya kelistrikan yang akan
menyebabkan cedera jika petunjuknya tidak dipatuhi.
Ini adalah simbol peringatan keselamatan. Simbol ini digunakan
untuk memperingatkan Anda akan potensi bahaya cedera. Patuhi
seluruh pesan keselamatan yang memakai simbol ini agar terhindar
dari kemungkinan cedera maupun kematian.

BAHAYA
BAHAYA menunjukkan situasi berbahaya yang, jika tidak dihindari, akan
menyebabkan kematian atau cedera serius.
Tidak mematuhi petunjuk ini akan menyebabkan kematian atau cedera
serius.

PERINGATAN
PERINGATAN menunjukkan situasi berbahaya yang, jika tidak dihindari, dapat
menyebabkan kematian atau cedera serius.
Tidak mematuhi petunjuk ini dapat menyebabkan kematian, cedera serius,
atau kerusakan alat.

PERHATIAN
PERHATIAN menunjukkan situasi berbahaya yang, jika tidak dihindari, dapat
menyebabkan cedera ringan atau sedang.
Tidak mematuhi petunjuk ini dapat menyebabkan cedera atau kerusakan
alat.

PEMBERITAHUAN
PEMBERITAHUAN digunakan untuk mengarahkan tindakan-tindakan yang
tidak berkaitan dengan cedera fisik. Simbol peringatan keselamatan tidak boleh
digunakan untuk jenis pesan keselamatan ini.
Tidak mematuhi petunjuk ini dapat menyebabkan kerusakan alat.

Harap Perhatikan
Peralatan kelistrikan hanya boleh diinstalasi, dioperasikan, diperbaiki, dan
dipelihara oleh petugas ahli. Schneider Electric tidak bertanggungjawab atas
setiap konsekuensi yang timbul di luar penggunaan material ini.

990-3054G-016
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Petugas ahli adalah seseorang yang memiliki keahlian dan pengetahuan soal
rancang bangun, instalasi, dan pengoperasian kelistrikan dan telah mengikuti
pelatihan keselamatan untuk mengenali dan menghindari risiko yang mungkin
terjadi.

Tindakan Pencegahan untuk Keselamatan
Panduan ini berisi petunjuk penting keselamatan yang harus diikuti saat instalasi,
pengoperasian, dan pemeliharaan. For keselamatan reasons, only trained users
are allowed to mengoperasikan antarmuka tampilan and replace the Modul
Distribusi Daya (PDMs).

BAHAYA
BAHAYA SENGATAN LISTRIK, LEDAKAN, ATAU BUSUR API
•

Peralatan kelistrikan hanya boleh diinstalasi, dioperasikan, diperbaiki, dan
dipelihara oleh petugas ahli.

•

PDU harus dipasang sesuai dengan Kode Kelistrikan Nasional atau Kode
Kelistrikan Kanada dan semua kode lokal yang berlaku.

•

Area akses layanan dikunci dengan Kunci Merah. Kunci Merah harus tetap
berada di bawah kendali petugas servis yang berkualifikasi.

•

Pakailah peralatan perlindungan pribadi (APD) yang tepat saat melakukan
perawatan pada PDU ini.

Tidak mematuhi petunjuk ini akan menyebabkan kematian atau cedera
serius.

BAHAYA
BAHAYA SENGATAN LISTRIK, LEDAKAN, ATAU BUSUR API
Untuk melepas Modul Distribusi Daya:
•

Matikan semua daya yang dipasok ke peralatan dan lakukan prosedur
penguncian/penandaan yang sesuai sebelum memasang atau melepaskan
Modul Distribusi Daya.

Tidak mematuhi petunjuk ini akan menyebabkan kematian atau cedera
serius.

PERINGATAN
PERILAKU APLIKASI YANG TAK TERDUGA
Hanya pengguna terlatih yang mengoperasikan layar atau mengganti Modul
Distribusi Daya.
Tidak mematuhi petunjuk ini dapat menyebabkan kematian, cedera serius,
atau kerusakan alat.

PERHATIAN
BAHAYA KERUSAKAN ALAT
•

Untuk PDM dengan Residual Current Devices (RCDs) diinstal, terjadinya
gangguan pentanahan akan secara otomatis membuka pemutus arus yang
berdekatan.

•

PDM dengan RCD are equipped with a de batería tombol. Tes berkala
terhadap RCD mungkin diperlukan. Periksa kode setempat untuk kawasan
Anda.

Tidak mematuhi petunjuk ini dapat menyebabkan cedera atau kerusakan
alat.
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Persetujuan Badan Pengatur
Peralatan ini telah diuji dan dinyatakan memenuhi batasan untuk perangkat digital
Kelas A sesuai dengan Aturan FCC Pasal 15. Batasan ini dirancang untuk
memberikan perlindungan yang wajar terhadap interferensi yang berbahaya saat
peralatan dioperasikan di lingkungan komersial. Peralatan ini menimbulkan,
menggunakan, dan dapat memancarkan energi frekuensi radio, jika tidak
dipasang dan digunakan sesuai dengan Panduan Instalasi, bisa mengakibatkan
interferensi yang berbahaya terhadap komunikasi radio. Pengoperasian peralatan
ini di pemukiman mungkin dapat menyebabkan interferensi yang berbahaya, di
mana pengguna akan diminta untuk memperbaiki interferensi tersebut atas
biayanya sendiri.
Perangkat digital Kelas A ini mematuhi ketentuan Canadian ICES-003.
Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme NMB-003 du
Canada.
Ini merupakan produk kelas A. Di lingkungan tempat tinggal, produk ini dapat
menyebabkan interferensi, di mana dalam hal ini pengguna dapat diminta untuk
melakukan tindakan yang sesuai.

990-3054G-016
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Informasi Keselamatan Tambahan
Sebelum Anda Memulai
Verifikasi bahwa sistem bebas dari semua korsleting dan pekarangan, kecuali
pangkalan yang dipasang sesuai dengan peraturan lokal (sesuai dengan Kode
Kelistrikan Nasional di AS, misalnya). Jika pengujian tegangan potensial tinggi
diperlukan, ikuti rekomendasi dalam dokumentasi peralatan untuk mencegah
kerusakan peralatan yang tidak disengaja.
Sebelum mengalirkan daya listrik ke peralatan:
•

Hapus alat, meter, dan puing-puing dari peralatan.

•

Tutup pintu penutup peralatan.

•

Lakukan semua tes permulaan yang direkomendasikan oleh pabrikan.

Operasi dan Penyesuaian
Tindakan pencegahan berikut berasal dari NEMA Standards Publication ICS 7.1195 (Versi bahasa Inggris berlaku):
•

Terlepas dari perawatan yang dilakukan dalam desain dan pembuatan
peralatan atau dalam pemilihan dan penilaian komponen, ada bahaya yang
dapat ditemui jika peralatan tersebut tidak dioperasikan dengan benar.

•

Dimungkinkan untuk salah menyesuaikan peralatan dan dengan demikian
menghasilkan operasi yang tidak memuaskan atau tidak aman. Selalu
gunakan instruksi pabrik sebagai panduan untuk penyesuaian fungsional.
Personil yang memiliki akses ke penyesuaian ini harus memahami instruksi
produsen peralatan dan peralatan lain yang digunakan dengan produk ini.

•

Hanya penyesuaian operasional yang benar-benar diperlukan oleh operator
yang dapat diakses oleh operator. Akses ke kontrol lain harus dibatasi untuk
mencegah perubahan yang tidak sah dalam karakteristik operasi.

PERINGATAN
POTENSI BAHAYA MESIN YANG TIDAK DIJAGA
•

Jangan gunakan produk ini dengan peralatan yang tidak memiliki
perlindungan di tempat operasi.

•

Jangan menjangkau peralatan selama operasi.

Tidak mematuhi petunjuk ini dapat menyebabkan kematian, cedera serius,
atau kerusakan alat.
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Komisioning
Daftar Periksa Sebelum Menyalakan Peralatan

BAHAYA
BAHAYA SENGATAN LISTRIK, LEDAKAN, ATAU BUSUR API
•

Prosedur di bagian ini hanya boleh dilakukan oleh personel yang memenuhi
kualifikasi saja.

•

Aliran daya listrik harus diputuskan dari peralatan dengan benar dan dikunci
sebelum melakukan tindakan servis.

Tidak mematuhi petunjuk ini akan menyebabkan kematian atau cedera
serius.
Setelah pemasangan, pastikan bahwa semua komponen berfungsi dengan benar
dan peralatan siap untuk memulai kegiatan operasi.

Daftar Periksa Pemeriksaan Awal
Pastikan bahwa:
•

Prosedur instalasi selesai, sesuai dengan panduan instalasi.

•

Tidak ada tanda kerusakan pada peralatan.

•

Jarak pisah di sekitar peralatan sesuai dengan kode dan peraturan setempat
dan nasional serta panduan instalasi.

•

Peralatan ditempatkan pada permukaan yang rata dan dihubungkan ke rak
yang berdekatan seperti yang ditentukan dalam panduan instalasi.

Daftar Periksa Pemeriksaan Listrik
Pastikan bahwa:
•

Tegangan masuk sesuai dengan daftar fase dan tegangan pada pelat nama.

•

Pengabelan daya sesuai dengan kode dan peraturan setempat dan nasional.

•

Peralatan diardekan dengan benar.

•

Semua koneksi listrik terpasang dengan baik.

•

Pemutus sirkuit sudah terpasang dengan benar.

Daftar Periksa Pemeriksaan Antarmuka Pengguna
Pastikan bahwa:
•

Sistem manajemen gedung terhubung dengan benar.

•

Port jaringan terhubung dengan benar dan alamat IP telah ditetapkan pada
peralatan.

Daftar Periksa Pemeriksaan Akhir
Pastikan bahwa:

990-3054G-016
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Sistem bersih dan bebas dari kotoran.

•

Bahan kemasan dibuang dengan benar.
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Daftar Periksa Pemeriksaan Penyalaan

BAHAYA
BAHAYA SENGATAN LISTRIK, LEDAKAN, ATAU BUSUR API
•

Prosedur di bagian ini hanya boleh dilakukan oleh personel yang memenuhi
kualifikasi saja.

•

Pakailah alat pelindung diri yang sesuai (PPE) saat memeriksa tegangan
berbahaya.

Tidak mematuhi petunjuk ini akan menyebabkan kematian atau cedera
serius.
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•

Pastikan PDU dalam mode Total Power OFF.

•

Setel semua modul yang akan digunakan ke ON:
◦

Nyalakan PDU.

◦

Pastikan pemutus sirkuit daya yang masuk diatur ke ON.

◦

Jika ada, set Subfeed pemutus sirkuit to ON.

•

Pastikan antarmuka tampilan berfungsi dengan baik.

•

Verifikasi melalui antarmuka tampilan bahwa PDU melihat jumlah modul daya
yang benar.

•

Menggunakan meter rotasi fase, verifikasi rotasi fase.

•

Selesaikan semua alarm yang tidak terduga.

•

Konfigurasi the date and time through the antarmuka tampilan.

•

Tinjau Log Peristiwa.

•

Periksa kelainan pada log.

•

Mengatasi segala kelainan pada log.

•

Kosongkan Log Kejadian saat Anda selesai.

990-3054G-016
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Pengoperasian
Antarmuka Tampilan
Normal

ESC

Check
Log

?

Warning

Critical

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

LED Normal

Hijau = tidak ada alarm.

2

LED Cek Log

Hijau = peristiwa baru telah ditambahkan ke
log.

3

LED Peringatan

Kuning = ada satu atau beberapa alarm
peringatan yang aktif dalam sistem.

4

LED Kritis

Merah = ada satu atau beberapa alarm kritis
yang aktif dalam sistem.

5

Layar LCD

Menampilkan alarm, data status, bantuan
instruksional, dan item konfigurasi.

6

Tombol ATAS dan BAWAH

Digunakan untuk menggulir melalui item
menu.

7

ENTER

Tekan untuk menampilkan layar baru,
membuka item menu, dan menyelesaikan
pilihan.

8

? - BANTUAN

Tekan untuk membuka bantuan yang
sensitif terhadap konten.

9

ESC

Tekan untuk kembali ke layar sebelumnya.

Menavigasi Antarmuka Tampilan

1. Anak panah pemilih. Tekan tombol panah ATAS atau BAWAH 4 untuk
menggerakkan anak panah pemilih ke opsi atau pengaturan menu. Tekan
tombol ENTER untuk melihat layar yang dipilih atau mengubah pengaturan.
2. Anak panah lanjutkan. Tunjukkan bahwa layar tambahan tersedia pada menu
atau layar status. Tekan tombol panah ATAS atau BAWAH untuk melihat item
tambahan.
3. Anak panah masukan. Input panah di sebelah pengaturan yang dipilih
menunjukkan bahwa pengaturan dapat dimodifikasi dengan menekan tombol
panah ATAS atau BAWAH. Tekan tombol ENTER untuk menyimpan
perubahan atau kunci ESC untuk membatalkan.

990-3054G-016
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4. Tekan tombol panah ATAS atau BAWAH untuk:
a. arahkan panah pemilih melalui menu yang diminta
b. ubah item target
c. edit string teks. Tekan tombol panah ATAS atau BAWAH untuk
mengubah karakter dalam string teks.
Tekan ENTER untuk mengkonfirmasi dan melanjutkan ke karakter
berikutnya.

Tampilan Dinamis Teratas
Ketika sistem berjalan, antarmuka layar akan secara otomatis menggulir
serangkaian layar yang menampilkan informasi umum tentang PDU dan alarm
aktif apa pun pada sistem.
Anda bisa menekan tombol panah ATAS atau BAWAH untuk menelusuri layar ini
secara manual.
Tekan ENTER at any time to go to the main menu screen (layar menu utama.
Jika antarmuka tampilan tidak aktif selama pengaturan waktu habis yang
dikonfigurasi pengguna, itu akan kembali ke tampilan dinamis teratas.
Layar Tinjauan Umum (Tidak ada alarm yang aktif)
No Active Alarms
System Date/Time:
28-May-2012 10:37:01
Out
L1:
L2:
L3:

Amps
0.0
0.0
0.0

kW
0.00
0.00
0.00

kVA
00.0
00.0
00.0

Output Voltage
L1: 00V L1-2: 0V
L2: 00V L2-3: 0V
L3: 00V L3-1: 0V

Alarm Layar Ikhtisar Ditampilkan
Active Alarms: 1 of 15
Communication Lost
With Metering Board
[1.6]

Layar Menu Utama
Layar menu utama merupakan layar tingkat atas pada antarmuka tampilan. Menu
utama mencakup enam submenu yang memungkinkan Anda untuk memantau
dan mengonfigurasi aspek-aspek sistem tertentu.
Modules
Totals
Alarms
Log

Admin
Help

CATATAN: Menekan tombol panah ATAS saat item pertama dalam menu
utama dipilih akan menyebabkan kursor bergerak ke item terakhir pada layar,
dan sebaliknya.
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Struktur Menu
Struktur menu memberikan gambaran singkat fungsi dan tampilan yang bisa Anda
akses.
Module: 00 of 00
Module View

Status: Normal/Critical
Circuit Details

Module Mfg Info

About This Module

Cable Details
Breaker Ratings

Current & Power
Modules

Percent Loading
Energy Usage

Circuit Config

Individual Load Cfg

Threshold Values

Mass Configuration

Threshold Enable

Reset Ckt Defaults

Breaker Position

Electrical Cfg
Overview Screen
Main Menu

Total Load Status

Total Load Summary

Total Load by Phase

Total Output Current

Volt-Meter

Voltages/Frequency
All Active Alarms
Active by Severity

Alarms

Active by Type

Log

Admin

Network Setup

Local Password

Local Interface

Display Behavior

Date & Time

Alarm Beeper: On/Off

Device ID

Device Name

Manufacturer Data
Factory Defaults
Firmware Upgrade

TCP

Configure Modbus

Access: Enabled/Disabled
Port: 00502
Access: Enabled/Disabled

Serial

Target ID: 000
Baud Rate: 9600/19200

pdx0872b

Help

Perlindungan Kata Sandi
Layar tertentu dapat dikonfigurasi untuk memerlukan kata sandi yang telah
ditentukan untuk memungkinkan pengguna mengakses layar tersebut. Menekan
tombol ENTER setelah memilih layar yang diproteksi akan mengakibatkan
pengguna dimintai kata sandi.
Kata sandi sensitif terhadap huruf besar dan panjangnya bisa hingga delapan
karakter. Gunakan tombol panah ATAS atau BAWAH untuk menggulir ke berbagai
huruf dalam alfabet. Karakter huruf besar ditampilkan terlebih dahulu dan
kemudian huruf kecil. Tekan tombol ENTER untuk memilih karakter. Setelah Anda
menentukan pilihan, kursor akan secara otomatis pindah ke lokasi karakter
berikutnya. Di akhir string, pilih karakter garis bawah (“_”) dan tekan ENTER.
Administrator sistem bisa mengonfigurasikan beberapa layar untuk dilindungi
dengan kata sandi. Kata sandi input akan kedaluwarsa setelah periode tidak aktif
juga dikonfigurasi oleh administrator.
Enter password:
*****
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Try again...
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Submenu Modul
Lihat Informasi Status Modul
1. Dari layar menu utama, pilih Modules (Modul) > Module View (Tampilan
Modul).
2. Tekan ENTER pada nomor Module (Modul). Gulir melalui daftar modul
hingga mencapai modul tertentu dan tekan ENTER.
3. Untuk melihat informasi lebih lanjut tentang modul, pilih Circuit Details
(Rincian Sirkuit) dan tekan ENTER.
Module:↕00 of 00
Status: Critical
→ Circuit Details
About This Module

4. Untuk modul 3-kabel, pilih kabel yang relevan dan tekan ENTER.
Module 00:
>Cable 1:
→>Cable 2:
>Cable 3:

Cable 0:
Normal
Critical
Normal

5. Gulir ke tiga layar status untuk melihat level daya, arus listrik, dan status
alarm dari modul yang dipilih. Perhatikan alarm peringatan pada L2 dalam
contoh berikut ini. Status alarm High! (Tinggi!), Low! (Rendah!), Min!
(Min!), atau Max! (Maks!) menunjukkan hasil bacaan di atas atau di bawah
level ambang batas.
Module 00,
Name
Circuit (Name)
Power: 00.0 kW

14

Cable 0:
Critical
↓

Mod 00, Breakers:
L1: Closed
L2: Open
L3: Closed

↑

Mod 00, Cable 0:
L1: 0.0A 0.0%
L2: 0.0A 0.0% High!
L3: Closed

↑

↓
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Lihat Informasi Modul Distribusi Daya
1. Dari layar menu utama, pilih Modules (Modul) > Module View (Tampilan
Modul) dan tekan ENTER.
2. Tekan ENTER pada nomor Module (Modul). Gulir melalui daftar modul
hingga mencapai modul tertentu dan tekan ENTER.
3. Pilih About This Module (Tentang Modul Ini) dan tekan ENTER.
Module:↕00 of 00
Status: Normal
Circuit Details
→ About This Module

4. Modul yang dipilih ditampilkan dalam submenu ini.
Modul: 00
Module Mfg Info a
Cable Details b
Breaker Ratings c

Pilih untuk melihat:
a. Module Mfg Info (Info Mfg Modul)
Module 00 Info:
Model: xxxxxxxxxx
S/N: xxxxxxxxxxxx
Mfg Date: dd/mm/yyyy

b. Cable Details (Rincian Kabel)
Mod 00, Cable: 0 of 0
Length: 0.0ft (0.0m)
Connector: IEC309-3W
Voltages 400V

c. Breaker Ratings (Peringkat Pemutus)
Mod 00, Cable: ↕0 of 0
Breaker Ratings:
L1:0.0A L2:0.0A L3:0.0A

990-3054G-016
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Lihat Informasi Status Sirkuit
Layar Muat/Energi digunakan untuk informasi status pada level sirkuit dan data
dikelompokkan berdasarkan pada kabel keluaran. Gulir melalui daftar hingga
mencapai sirkuit tertentu. Nama sirkuit dinyatakan untuk identifikasi.
1. Dari layar menu utama, pilih Modules (Modul) > Load/Energy Meter
(Pengukur Beban/Energi).
2. Pilih dari submenu Circuit Loading (Sirkuit Pemuatan):
Circuit Loading
→ Current & Power a
Percent Loading b
Energy Usage kWh c

a. Current & Power (Arus & Daya)
Mod 00 Cable: 0 of 0
Circuit Name
L1:0A L2:0A L3:0A
Total Power: 0.00kW

b. Percent Loading (Persentase Pemuatan)
Mod
L1:
L2:
L3:

00, Cable: 0 of 0
0.0A 0.0%
0.0A 0.0%
0.0A 0.0%

c. Energy Usage (Penggunaan Energi) (kWh)
Mod 00 Cable: 0 of 0
Circuit Name
Energy: 0000000.0 kWh
Reset: mm/dd/yyyy
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Submenu Total
Submenu Total (Total) memungkinkan Anda untuk melihat informasi mengenai
status operasional PDU secara komprehensif. Submenu juga memungkinkan
Anda untuk menetapkan dan mengatur ulang ambang batas alarm untuk seluruh
sistem.

Lihat Status Beban Total
1. Dari menu utama, pilih Totals (Jumlah) > Total Load Status (Status Beban
Total).
2. Statusnya bisa berupa Normal (Normal), Warning (Peringatan), atau
Critical (Kritis). Lihat faktor daya dan beban (dalam satuan kW dan kVA).
Total Load Summary
Status: Normal
kW: 000.0
kVA: 000.0 PF: 0.00

Jumlah Arus Keluaran berdasarkan Fase
1. Dari menu utama, pilih Totals (Jumlah) > Total Load by Phase (Jumlah
Beban berdasarkan Fase).
2. Lihat Total Output Current (Jumlah Arus Keluaran) dan faktor daya untuk
setiap fase. High! (Tinggi!), Low! (Rendah!), Min! (Min!), atau Max!
(Maks!) menunjukkan hasil bacaan di atas atau di bawah level ambang
batas.
Total Output Current
L1: 000A 000%
L2: 000A 000% High!
L3: 000A 000%
KVA kW PF
L1: 00.0 00.0 0.00
L2: 00.0 00.0 0.00
L3: 00.0 00.0 0.00

Lihat Tegangan dan Frekuensi
1. Dari menu utama, pilih Totals (Jumlah) > Volt-Meter (Volt-Meter).
2. Lihat frekuensi dan tegangan berdasarkan fase.
Voltages Freq: 60.0
L1: 0.0 L1-2: 0.0
L2: 0.0 L2-3: 0.0
L3: 0.0 L3-1: 0.0

990-3054G-016
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Submenu Log
Lihat atau Kosongkan Item Log
1. Dari menu utama, pilih Log (Log).
→New Logged Items
Entire Log
Clear Log

2. Pilih dari submenu:
a. Pilih New Logged Items (Item Baru yang Dicatat). Semua peristiwa
yang dicatat sejak dilihat terakhir kali oleh Anda akan ditampilkan. Item
yang paling baru ditampilkan terlebih dahulu.
CATATAN: Semua barang yang dicatat termasuk stempel waktu.
Tekan tombol ENTER atau anak panah ATAS untuk melihat urutan alarm
berikutnya. Tekan tombol panah BAWAH untuk melihat urutan alarm
sebelumnya.
Layar Tidak Ada Item yang Dicatat ditampilkan saat tidak ada item baru
yang dicatat.
Logged Item: 00 of 00
dd/mm/yyy hh:mm:ss
Alarm Description

b. Pilih Entire Log (Seluruh Log). Semua peristiwa yang dicatat sejak log
terakhir kali dihapus akan ditampilkan.
Item yang paling baru ditampilkan terlebih dahulu. Tekan tombol ENTER
atau anak panah ATAS untuk melihat urutan alarm berikutnya.
Tekan tombol panah ke bawah untuk pergi ke item sebelumnya secara
berurutan.
Layar No Logged Items (Tidak Ada Item yang Dicatat) ditampilkan
saat tidak ada lagi item baru yang dicatat.
c. Pilih Clear Entire Log (Kosongkan Seluruh Isi Log).
Layar berikut biasanya dilindungi kata sandi. Pilih YES, Clear Log (YA,
Kosongkan Log) untuk mengosongkan isi log, atau NO (TIDAK) untuk
membatalkan proses. Jika Anda menekan YES, Clear Log (YA,
Kosongkan Log), layar berikutnya akan mengonfirmasikan bahwa log
telah dikosongkan. Tekan tombol apa saja untuk melanjutkan.
Confirm:
Clear Entire Log
Cancel
→ YES, Clear Log
Log cleared
Press any key to
return to previous menu.
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Submenu Alarm
Lihat Daftar Alarm yang Aktif
1. Dari menu utama, pilih Alarm (Alarm).
→All Active Alarms
Active by Severity
Active by Type

990-3054G-016
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2. Pilih dari submenu:
a. Pilih All Active Alarms (Semua Alarm yang Aktif).
Active Alarm (Alarm Aktif) terbaru akan ditampilkan. Tekan tombol
ENTER atau anak panah ATAS untuk melihat urutan alarm berikutnya.
Tekan tombol anak panah BAWAH untuk melihat urutan alarm
sebelumnya.
Jika tidak ada alarm yang aktif, layar No Alarms (Tidak Ada Alarm)
ditampilkan.
Active Alarm: 00 of 00
< Description
of active
alarm >
No Active Alarms
System Date/Time:
01-Jan-2012 17:45:00

b. Pilih Aktif berdasarkan Tingkat Keparahan.
Pilih Warning (Peringatan) atau Critical (Kritis).
0 merupakan jumlah alarm yang aktif dari jenis tersebut. Tekan ENTER.
Active Alarm (Alarm Aktif) yang paling baru dengan tingkat keparahan
yang Anda pilih akan ditampilkan. Tekan tombol ENTER atau anak
panah ATAS untuk melihat urutan alarm berikutnya.
Tekan tombol anak panah BAWAH untuk melihat urutan alarm
sebelumnya.
Jika tidak ada alarm yang aktif dari tingkat keparahan yang dipilih,
informasi ini akan ditampilkan pada layar berikutnya.
View Active Alarms
→ Warning (0)
Critical (0)
Active Alarm: 00 of 00
< Description
of active
alarm >
No Active Alarms
of Type Warning.
System Date/Time:
01-Jan-2012 17:45:00

c. Pilih Active by Type (Aktif berdasarkan Jenis).
Pilih Distribution (Distribusi) atau Environment (Lingkungan).
Active Alarm (Alarm Aktif) terbaru dari jenis yang Anda pilih akan
ditampilkan. Tekan tombol ENTER atau anak panah ATAS untuk melihat
urutan alarm berikutnya. Tekan tombol anak panah BAWAH untuk
melihat urutan alarm sebelumnya.
Jika tidak ada alarm yang aktif dari tingkat keparahan yang dipilih,
informasi ini akan ditampilkan pada layar berikutnya.
View Active Alarms
→ Distribution (0)
Active Alarm: 00 of 00
< Description
of active
alarm >
No Active Alarms
of Type Warning.
System Date/Time:
01-Jan-2012 17:45:00
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Konfigurasi
Konfigurasikan Pengaturan Alamat Jaringan
1. Dari menu utama, pilih Admin (Admin) > Network Setup (Pengaturan
Jaringan).
2. Lihat informasi alamat jaringan. Pilih Mode (Mode) dan tekan ENTER.
Stat: +Up
→ Mode: DHCP & BOOTP
IP: 000.000.000.000
SM: 000.000.000.000
GW: 000.000.000.000
MAC Address:
[ 00 00 00 00 00 00 ]

3. Pilih jenis konfigurasi jaringan yang sesuai.
→Fixed IP Addr a
DHCP Only b
BOOTP Only
DHCP & BOOTP b

a. Pilih Fixed IP address (Alamat IP Tetap) dan tekan ENTER. Tentukan
alamat IP, Subnet Mask (SM), dan Gateway (GW). Pilih Use Fixed
Address (Gunakan Alamat Tetap) dan tekan ENTER.
IP:
SM:
GW:
Use

000.000.000.000
000.000.000.000
000.000.000.000
Fixed Address

b. Pilih DHCP Only (DHCP Saja) atau BOOTP Only (BOOTP Saja). Pilih
YES, Restart Now (YA, Nyalakan Ulang Sekarang) untuk melakukan
boot ulang dengan alamat baru, atau NO, Revert (TIDAK, Kembalikan)
untuk kembali ke alamat sebelumnya.
Reboot needed for
this change, OK?
NO, Revert
→ YES, Restart Now

Tetapkan Nama dan Lokasi Sirkuit
1. Dari layar menu utama, pilih Modules (Modul) > Circuit Config
(Konfigurasi Sirkuit) > Individual Load Cfg (Konfigurasi Beban Individu)
> Name/Location (Nama/Lokasi).
2. Tentukan nama dan lokasi.
→M XX Cable: Y
Name: Circuit Name
Location: Circuit Location

990-3054G-016
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Aktifkan/Nonaktifkan Ambang Batas Alarm untuk Beban Individu
1. Dari layar menu utama, pilih Modules (Modul) > Circuit Config
(Konfigurasi Sirkuit) > Individual Load Cfg (Konfigurasi Beban Individu)
> Module # (# Modul) > Alarm Configuration (Konfigurasi Alarm) > Alarm
Thresholds (Ambang Batas Alarm).
2. Pilih Alarm (Alarm) dan tekan ENTER. Anak panah masukan akan diaktifkan
dan Anda bisa menggunakan anak panah ATAS atau BAWAH untuk memilih
Enabled (Diaktifkan) atau Disabled (Dinonaktifkan). Tekan ENTER setelah
selesai melakukan perubahan untuk menyimpan pengaturan.
M 00 Cable: 0 of 0
→ Alarms:↕Enabled/Disabled
Alarm Thresholds
Reset to Defaults

Aktifkan/Nonaktifkan Alarm Posisi Pemutus Modul
1. Dari layar menu utama, pilih Modules (Modul) > Circuit Config
(Konfigurasi Sirkuit) > Individual Load Cfg (Konfigurasi Beban Individu)
> Module # (# Modul) > Alarm Configuration (Konfigurasi Alarm) > Alarm
Thresholds (Ambang Batas Alarm).
2. Pindahkan anak panah pemilih ke pemutus yang diinginkan. Pada anak
panah masukan, gunakan anak panah ATAS atau BAWAH untuk memilih
Enabled (Diaktifkan) atau Disabled (Dinonaktifkan) pada pemutus yang
dipilih. Tekan ENTER untuk menyimpan pengaturan.
M 00, Brkr Alarms:
L1: Enabled
→ L2:↕Enabled
L3: Enabled

Atur Ulang Pengaturan Alarm Modul ke Default
1. Dari layar menu utama, pilih Modules (Modul) > Circuit Config
(Konfigurasi Sirkuit) > Individual Load Cfg (Konfigurasi Beban Individu)
> Module # (# Modul) > Alarm Configuration (Konfigurasi Alarm) > Reset
to Defaults (Atur Ulang ke Default).
2. Pilih modul dan kabel yang diinginkan atau semua modul dan tekan ENTER.
What do you want to
reset to defaults
→ Mod: 00 Cable:↕ 00
All of Module 00

3. Pilih YES (YA) untuk mengatur ulang, atau NO (TIDAK) untuk membatalkan
dan tekan ENTER.
Confirm Reset:
Reset Type
NO, ABORT
→ YES, Reset kWh
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Konfigurasi Massal Alarm
1. Dari layar menu utama, pilih Modules (Modul) > Circuit Config
(Konfigurasi Sirkuit) > Mass Configuration (Konfigurasi Massal).
2. Pada submenu, pilih dari daftar:
Mass Configuration
→ Threshold Values a
Threshold Enable b
Breaker Position c

a. Pilih Threshold Values (Nilai Ambang Batas) dan tekan ENTER.
Gulir ke pengaturan High (Tinggi), Low (Rendah), Min (Min), dan Max
(Maks) yang diinginkan untuk ambang batas alarm. Pilih Apply to All
(Terapkan ke Semua) dan tekan ENTER.
Pick Alarm Limits:
→ Min:↕ 00% Hi: 00%
Rendah: 00% Maks.: 00%
Apply to All

Pilih YES, Apply Settings (YA, Terapkan Pengaturan) untuk
menerapkan pengaturan, atau NO, ABORT (TIDAK, BATALKAN) untuk
membatalkan proses. Tekan ENTER untuk menyimpan pengaturan
Anda.
Confirm:
Mass Configure?
NO, ABORT
→ YES, Apply Settings

b. Pilih Threshold Enable (Aktifkan Ambang Batas) dan tekan ENTER.
Tetapkan Alarm (Alarm) ke On (Aktif), Off (Nonaktif), atau *(tidak ada
perubahan). Tetapkan alarm ambang batas High (Tinggi), Low
(Rendah), Min (Min), dan Max (Maks) ke On (Aktif), Off (Nonaktif),
atau *(tidak ada perubahan). Pilih Apply to All (Terapkan ke Semua)
dan tekan ENTER untuk menyimpan pengaturan Anda.
→ Alarms: *
Min:↕Off Hi: *
Low: * Max: Off
Apply to All

c. Pilih Breaker Position (Posisi Pemutus) dan tekan ENTER. Tetapkan
Breaker Position Alarms (Alarm Posisi Pemutus) ke Enabled
(Diaktifkan) atau Disabled (Dinonaktifkan). Pilih Apply to All
(Terapkan ke Semua) dan tekan ENTER untuk menyimpan pengaturan
Anda.
Breaker Position
→ Alarms:↕ Enabled
Apply to All
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Mengubah Kata Sandi
1. Dari menu utama, pilih Admin (Admin) > Local Interface (Antarmuka
Lokal) > Local Password (Kata Sandi Lokal).
2. Tentukan Password (Kata Sandi) baru dengan menggulir melalui karakter
alfabet menggunakan tombol panah ATAS atau BAWAH. Tekan ENTER.
Anda juga bisa mengubah periode Timeout (Batas Waktu). Gulir ke pilihan
numerik Anda dan tekan ENTER.
Password: *********
Timeout: XX min.
Invalidate NOW

Pengguna Administrator bisa menetapkan batas waktu kedaluwarsa kata
sandi dengan menggunakan fitur Invalidate NOW (Invalidasi SEKARANG).
Ini berguna jika pengguna lain telah masuk dan mengabaikan untuk keluar
karena hanya satu pengguna pada suatu waktu yang dapat masuk.
CATATAN: Karakter disajikan dalam urutan berikut: _, (spasi), A, B, C, D, E,
dll. Tekan tombol ENTER untuk memilih karakter yang ditampilkan dan
lanjutkan ke karakter berikutnya. Panjang kata sandi bisa hingga delapan
karakter. Jika kata sandi Anda kurang dari delapan karakter, akhiri dengan
karakter garis bawah (“_”).

Mengubah Pengaturan Antarmuka Tampilan
1. Dari menu utama, pilih Admin (Admin) > Local Interface (Antarmuka
Lokal) > Display Behavior (Perilaku Tampilan).
2. Pilih pengaturan yang ingin diubah dan tekan ENTER.
→Contrast: ↕ 0 a
Key Click: ↕ On b
Beeper Volume: ↕ Med c
Check Log Light d

↓

a. Contrast (Kontras) bisa ditetapkan antara 1 (rendah) dan 7 (tinggi).
b. Key Click (Klik Tombol) bisa ditetapkan ke On (Aktif) atau Off
(Nonaktif).
c. Beeper Volume (Volume Beeper) bisa ditetapkan ke Low (Rendah),
Med (Sedang), High (Tinggi), atau Off (Nonaktif).
d. Opsi Check Log Light (Lampu Cek Log) memungkinkan Anda untuk
mengubah jenis item yang dicatat yang menyebabkan LED Cek Log
menyala. Pilih Check Log Light (Lampu Cek Log) dan tekan ENTER.
Gulir untuk memilih Info (Info) (informasional), Warning (Peringatan),
Critical (Kritis), atau Disabled (Dinonaktifkan) dan tekan ENTER.
Pilihan Anda mewakili jenis peristiwa minimal yang dipantau oleh Check
Log Light (Lampu Cek Log).

24

990-3054G-016

Konfigurasi

Mengubah Tanggal dan Waktu pada Antarmuka Tampilan
1. Dari menu utama, pilih Admin (Admin) > Date/Time (Tanggal/Waktu).
2. Pilih pengaturan yang ingin diubah dan tekan ENTER.
Mode: Manual
→Format: dd/mm/yyyy a
Date: 21/01/2012 b
Time: 12:00:00 c

a. Format (Format): Anda bisa mengubah bagaimana tanggal ditampilkan
dengan menggulir melalui opsi Format (Format).
b. Date (Tanggal): Gulir ke layar yang terbuka untuk menetapkan Month
(Bulan), Day (Tanggal), dan Year (Tahun) yang baru. Pilih Apply New
Date (Terapkan Tanggal Baru) dan tekan ENTER untuk menyimpan
perubahan Anda.
→Month: January
Day: 21
Year: 2012
Apply New Date

c. Time (Waktu): Gulir ke layar yang terbuka untuk menetapkan Time
(Waktu) yang baru. Pilih Apply New Time (Terapkan Waktu Baru) dan
tekan ENTER untuk menyimpan perubahan Anda.
→Time: 12:00:00
Apply New Time
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Konfigurasi Serial Modbus
1. Dari menu utama, pilih Admin (Admin) > Configure Modbus (Konfigurasi
Modbus) > Serial.
2. Tentukan pilihan Anda dan tekan ENTER untuk menetapkan atau mengubah:
Access: Disabled
Target ID: 001
Baud Rate: 9600

a. Access (Akses): Aktifkan atau nonaktifkan Modbus.
b. Target ID (ID Target): Setiap perangkat Modbus harus memiliki nomor
identifikasi target unik. Masukkan nomor unik, mulai dari 1 hingga 247,
untuk unit ini.
c. Baud Rate (Tingkat Kecepatan): Pilih either 9600 bps or 19200 bps.
CATATAN: Konverter RS232 ke RS485 (tidak disediakan) harus
digunakan untuk terhubung ke sistem manajemen gedung.
Untuk berkomunikasi RS-232 ke RPP / RDP melalui port konsol, konverter
RS232 ke RS485 harus dikonfigurasikan sebagai perangkat DTE dengan
Kirim Data Control daripada kontrol RTS (sebagian besar konverter adalah
DCE - beberapa dapat dipesan sebagai DTE). Beberapa perangkat seperti
Omega Model 285 Superverter mendukung pemilihan DCE / DTE dengan
sakelar. Perangkat lain seperti yang diproduksi oleh B&B Electronics
memerlukan re-posisi resistor nol ohm untuk dikonfigurasikan sebagai
perangkat DCE - lihat lembar data perangkat untuk detailnya. Pemilihan RTS
atau SD umumnya dilakukan dengan jumper.
Kabel RS-232 yang sesuai
seperti APC 940-0024D juga diperlukan.
Port konsol dapat dikonfigurasi untuk berjalan pada 9600 atau 19200 baud.
Ini harus sesuai dengan Building Management System atau laju transfer
jaringan Modbus.
Sebagian besar konverter serial mampu koneksi modbus 4-kawat atau 2kawat. Unit ini dirancang untuk menangani komunikasi 2-kawat, setengah
dupleks. Untuk koneksi 2-kawat, setengah dupleks, konektor jumper harus
ditempatkan di antara R + & T +, dan R- & T-. Kemudian kabel modbus +
terhubung ke R + / T + dan - kabel terhubung ke R- / T-. Beberapa konverter
seperti B&B Electronics 4850T9L menawarkan switch untuk menyelesaikan
koneksi jumper.
CATATAN: Semua konverter RS232 ke RS485 yang diuji mengandalkan
catu daya yang dihubungkan ke stopkontak dinding AC 110V.
CATATAN: Ada ambiguitas pelabelan polaritas modbus yang diketahui
antara konverter, jadi jika komunikasi modbus tidak berhasil, coba
balikkan koneksi 2-kawat.
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Konfigurasi TCP Modbus
1. Dari menu utama, pilih Admin (Admin) > Configure Modbus (Konfigurasi
Modbus) > TCP (TCP).
2. Tentukan pilihan Anda dan tekan ENTER untuk menetapkan atau mengubah:
Status: Disabled
Port: 502

a. Status: Aktifkan atau nonaktifkan Modbus TCP untuk melihat perangkat
melalui antarmuka layanan manajemen gedung Anda.
b. Port (Port): Setiap Modbus TCP harus memiliki nomor port TCP target
yang unik. Masukkan nomor yang unik, mulai dari 502, 5000 hingga
32768.
3. Tekan ENTER. Antarmuka tampilan akan diarahkan ke halaman boot ulang
untuk menyimpan pengaturan Anda.
Reboot needed for
this change. OK?
NO, Revert,
YES, Reboot Now
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Konfigurasi Manajemen Jaringan
Tinjauan Umum
CATATAN: Untuk petunjuk selengkapnya tentang pengaturan Kartu
Manajemen Jaringan, lihat Panduan Pengguna online di www.apc.com.

Sambungan

Buat koneksi ke PDU: Kabel Cat-5 dicolokkan ke konektor RJ-45 bagian bawah
(C) di bagian belakang unit. Hubungkan ujung kabel Cat-5 lainnya ke komputer
lokal atau hub jaringan.
CATATAN: Jangan gunakan konektor RJ-45 bagian atas (A) di atas port serial
(B).
Kabel serial bisa dihubungkan ke port serial (B). Hubungkan ujung lainnya ke
komputer lokal.

Pengaturan Awal
Anda harus mengonfigurasi tiga pengaturan TCP/IP berikut ini sebelum PDU bisa
beroperasi pada jaringan:
•

Alamat IP PDU

•

Subnet mask

•

Gateway default
Jika gateway default tidak tersedia, gunakan alamat IP komputer (yang
biasanya digunakan) yang terdapat dalam subnet yang sama dengan NMC.
NMC menggunakan gateway default untuk menguji jaringan saat lalu lintas
data sepi.
CATATAN: Jangan gunakan alamat loopback sebagai alamat gateway default
untuk Kartu Manajemen Jaringan. Anda akan kehilangan komunikasi dengan
peralatan. Melakukan tindakan tersebut akan menonaktifkan kartu dan
mengharuskan Anda untuk mengatur ulang pengaturan TCP/IP ke default
menggunakan login serial lokal.

Metode Konfigurasi TCP/IP
Gunakan salah satu metode berikut ini untuk menetapkan pengaturan TCP/IP
dasar yang diperlukan oleh Kartu Manajemen Jaringan.
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•

Wisaya Konfigurasi IP Perangkat

•

Server BOOTP atau DHCP

•

Komputer dalam jaringan

•

Antarmuka tampilan
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Wisaya Konfigurasi IP Perangkat
Wisaya berjalan pada sistem operasi Microsoft Windows 2000, Windows 2003,
dan Windows XP. The Perangkat IP Konfigurasi PANDUAN configures the IP
address (Alamat IP, subnet mask, and gateway standar of one or more NMCs.
Anda bisa menggunakan Wisaya dengan salah satu cara berikut ini:
•

Secara jarak jauh melalui jaringan TCP / IP Anda untuk menemukan dan
mengkonfigurasi NMC yang tidak dikonfigurasi pada segmen jaringan yang
sama dengan komputer yang menjalankan Wizard.

•

Melalui koneksi langsung dari port serial komputer Anda ke PDU untuk
mengkonfigurasi atau mengkonfigurasi ulang.

Instalasi
Instal Wizard dari file yang dapat dieksekusi yang diunduh:
1. Kunjungi www.apc.com.
2. Download the Perangkat IP Configuration (Konfigurasi PANDUAN.
3. Jalankan file yang dapat dieksekusi di folder yang telah diunduh.

Luncurkan Wisaya
The pemasangan creates a shortcut link pada ruas Start menu to Luncurkan
Wisaya. Sebagian besar firewall perangkat lunak harus dinonaktifkan sementara
untuk Wizard untuk menemukan NMC yang tidak dikonfigurasi.

Peramban Web yang Didukung
Gunakan Microsoft® Internet Explorer (IE) 7.x dan versi yang lebih tinggi (sistem
operasi Windows) atau Mozilla Firefox 3.0.6 atau versi yang lebih tinggi (semua
sistem operasi) untuk mengakses NMC melalui antarmuka Web-nya. Peramban
lain yang tersedia secara umum juga bisa digunakan namun belum diuji
sepenuhnya oleh Schneider Electric. NMC tidak bisa digunakan dengan server
proksi. Sebelum menggunakan peramban Web untuk mengakses antarmuka
Web-nya, lakukan salah satu tindakan berikut ini:
•

Konfigurasikan peramban Web untuk menonaktifkan penggunaan server
proksi untuk NMC.

•

Konfigurasikan server proksi agar tidak menetapkan proksi pada alamat IP
spesifik dari NMC.

Fitur Manajemen Jaringan
Aplikasi dan utilitas ini bisa berfungsi dengan PDU Modular yang terhubung ke
jaringan melalui Kartu Manajemen Jaringannya:
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•

StruxureWare—Menyediakan manajemen daya tingkat perusahaan dan
manajemen agen Schneider Electric, PDU Modular, pengendali informasi,
dan monitor lingkungan

•

Basis Informasi Manajemen (MIB) PowerNet® dengan peramban MIB standar
—Melakukan SET dan GET SNMP dan perangkap SNMP

•

Wisaya Konfigurasi IP Perangkat APC—Mengonfigurasi pengaturan dasar
dari satu atau beberapa NMC melalui jaringan

•

Wisaya Keamanan APC—Membuat komponen yang diperlukan untuk
keamanan NMC tingkat tinggi saat menggunakan Secure Sockets Layer
(SSL) dan protokol serta enkripsi terkait
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Masuk
Gunakan nama DNS atau alamat IP Sistem NMC untuk alamat URL antarmuka
Web. Nama pengguna default berbeda berdasarkan jenis akun:
•

apc untuk Pengguna Super (Super User)

•

device untuk pengguna Perangkat

•

readonly untuk pengguna Baca Saja

Jika Anda menggunakan HTTPS (SSL/TSL) sebagai protokol akses, kredensial
masuk Anda dibandingkan dengan informasi pada sertifikat server. Jika sertifikat
dibuat dengan Wisaya Keamanan APC, dan alamat IP ditentukan sebagai nama
umum dalam sertifikat, Anda harus menggunakan alamat IP untuk masuk ke
NMC. Jika nama DNS ditentukan sebagai nama umum pada sertifikat, Anda
harus menggunakan nama DNS untuk masuk.

Format Alamat URL
Ketikkan nama DNS atau alamat IP NMC pada bilah alamat URL peramban Web
dan tekan ENTER. Jika Anda menentukan port server Web nonstandar di Internet
Explorer, Anda harus menyertakan http:// atau https:// pada URL.

Pesan Kesalahan Peramban Umum saat Masuk.
Pesan Kesalahan

Peramban

Penyebab Kesalahan

“Halaman ini tidak bisa
ditampilkan.”

Internet Explorer

Akses web dinonaktifkan, atau
URL salah.

“Tidak bisa terhubung.”

Firefox

Keamanan
Prioritas Akses untuk Masuk
Hanya satu pengguna pada suatu waktu yang bisa masuk ke PDU Modular.
•

Akses lokal dari komputer dengan koneksi serial langsung ke PDU Modular.

•

Akses Telnet atau Secure SHell (SSH) ke konsol kendali dari komputer jarak
jauh.

•

Akses web, baik secara langsung maupun melalui StruxureWare Central.

Akun Pengguna
Tiga tingkat akses dilindungi oleh nama pengguna dan persyaratan kata sandi.
Selama otentikasi, kredensial pengguna dibandingkan dengan Basis Data
Pengguna Lokal dan/atau divalidasi terhadap server RADIUS (tergantung pada
konfigurasi). Jika valid, akses dengan izin yang sesuai akan diberikan.
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•

Administrator bisa menggunakan semua menu di antarmuka Web. Nama
pengguna default untuk Pengguna Administrator adalah apc.

•

Pengguna Perangkat hanya bisa mengakses menu di tab Beranda, Distribusi
Daya, dan Log di antarmuka Web. Nama pengguna default untuk Pengguna
Perangkat adalah device.

•

Pengguna Baca Saja hanya bisa mengakses antarmuka Web. Menu yang
sama dengan Pengguna Perangkat terlihat tetapi tidak ada perubahan yang
dapat dilakukan. Links to configuration options are visible but dinonaktifkan.
Log peristiwa dan data tidak menampilkan tombol untuk menghapus log. The
Default (Standar nama pengguna is readonly.
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Fitur Pengawasan
Mekanisme pengawasan mendeteksi terjadinya masalah internal. Setelah
dinyalakan ulang, suatu Sistem: Peristiwa penyalaan ulang melalui perangkat
lunak tercatat dalam log peristiwa.

Mekanisme Pengawas Antarmuka Jaringan
Mekanisme pengawas mencegah NMC tidak bisa diakses melalui jaringan. Jika
tidak menerima lalu lintas jaringan selama 9,5 menit, mekanisme ini
mengasumsikan adanya masalah yang terjadi dengan antarmukanya dan
menyalakan ulang dirinya sendiri.

Mengatur Ulang Pewaktu Jaringan
Untuk memastikan agar NMC tidak dinyalakan ulang pada saat tidak ada lalu
lintas jaringan selama 9,5 menit, perangkat akan mencoba untuk menghubungi
gateway default setiap 4,5 menit sekali. Tanggapan dari gateway akan mengatur
ulang pewaktu 9,5 menit. Jika aplikasi Anda tidak memerlukan atau memiliki
gateway, tentukan alamat IP komputer yang digunakan hampir setiap saat di
jaringan dan berada pada subnet yang sama. Lalu lintas jaringan komputer
tersebut akan memulai kembali pewaktu selama 9,5 menit secara terus menerus
untuk mencegah penyalaan ulang NMC.

990-3054G-016
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Pulihkan dari Kata Sandi yang Hilang
1. Di komputer lokal, pilih port serial, dan nonaktifkan layanan apa pun yang
menggunakannya.
2. Hubungkan kabel serial yang disediakan ke komputer dan port pada PDU.
3. Jalankan program terminal (seperti HyperTerminal®) konfigurasikan port yang
dipilih ke 9600 bps, 8 data bit, tanpa paritas, 1 stop bit, dan tanpa kendali alur.
4. Tekan ENTER, berulang kali bila diperlukan, untuk menampilkan perintah
User Name (Nama Pengguna). Jika Anda tidak bisa menampilkan
permintaan User Name (Nama Pengguna), pastikan kondisi berikut ini:
– Port serial tidak sedang digunakan oleh aplikasi lain.
– Pengaturan terminal sudah benar seperti yang ditetapkan dalam langkah
3.
– Kabel yang benar sedang digunakan.
5. Tekan tombol reset di bagian belakang unit. LED status akan berkedip. Tekan
tombol atur ulang untuk kedua kalinya saat LED status berkedip untuk
mengatur ulang sementara nama pengguna dan kata sandi menjadi apc.
6. Tekan ENTER sebanyak yang diperlukan hingga permintaan User Name
(Nama Pengguna) ditampilkan, lalu gunakan nama pengguna dan kata sandi
sementara apc. (Jika waktu yang diluangkan untuk masuk lebih dari 30 detik
setelah permintaan User Name (Nama Pengguna) ditampilkan, Anda harus
mengulang lagi dari langkah 5 dan masuk kembali).
7. Pada antarmuka baris perintah, gunakan perintah berikut ini untuk mengubah
pengaturan Password (Kata Sandi), yang sementara ini menggunakan kata
sandi apc:
user -n <user name> -pw <user password>
Misalnya untuk mengubah kata sandi menjadi XYZ, ketik:
user -n apc -pw XYZ
Kata sandi pengguna super harus ditentukan saat membuat perubahan pada
akun pengguna. Untuk informasi lebih lanjut, lihat the “pengguna” section
pada ruas NMC CLI Guide.
CATATAN: Untuk alasan keamanan, dimungkinkan untuk menonaktifkan
akun pengguna super. Untuk melakukan verifikasi bahwa akun pengguna
super diaktifkan, ketik:
user -n <user name>
Jika Akses: Dinonaktifkan ditampilkan, akun pengguna super bisa diaktifkan
kembali dengan mengetik:
user -n <user name> -e enable
8. Ketikkan quit atau exit untuk keluar, hubungkan kembali kabel serial yang
telah dilepaskan, lalu nyalakan ulang layanan apa pun yang Anda
nonaktifkan.
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Pemeliharaan
Penggantian Komponen
Memastikan Perlu Tidaknya Komponen Pengganti
Untuk memastikan apakah Anda memerlukan komponen pengganti, hubungi
bagian Dukungan Pelanggan Schneider Electric dan ikuti prosedur di bawah ini
agar pihak perwakilan bisa segera membantu Anda:
1. Antarmuka tampilan bisa menampilkan layar tambahan jika penggantian
modul diperlukan. Tekan sembarang tombol untuk menelusuri daftar ini,
mencatat informasi, dan memberikannya ke pihak perwakilan.
2. Catat nomor seri unit agar Anda bisa mengaksesnya dengan mudah saat
menghubungi bagian Dukungan Pelanggan.
3. Bila memungkinkan, hubungi bagian Dukungan Pelanggan dari telepon yang
berada dalam jangkauan unit, agar Anda bisa mengumpulkan dan
melaporkan informasi tambahan kepada pihak perwakilan.
4. Bersiaplah untuk memberikan deskripsi terperinci dari masalah tersebut.
Pihak perwakilan akan mencoba untuk membantu Anda melalui telepon jika
memungkinkan, atau akan memberikan nomor Otorisasi Pengembalian
Material (RMA) kepada Anda. Jika sebuah modul dikembalikan, nomor RMA
ini harus tercetak jelas di bagian luar paket.
5. Jika unit masih dalam masa garansi, perbaikan atau penggantian ini akan
dilakukan secara gratis. Namun jika masa garansi sudah habis, perbaikan
atau penggantian ini akan dikenakan biaya.
6. Jika unit tercakup dalam kontrak layanan, siapkan kontrak tersebut untuk
diinformasikan kepada pihak perwakilan.

Pengembalian Komponen
Hubungi bagian Dukungan Pelanggan untuk mendapatkan nomor Otorisasi Materi
yang Dikembalikan (RMA).
Untuk mengembalikan modul, kemas modul dalam kemasan aslinya, dan
kembalikan modul dengan menggunakan jasa kurir pengiriman prabayar
berasuransi. Perwakilan Dukungan Pelanggan akan memberikan alamat tujuan
pengiriman. Jika Anda sudah tidak menyimpan bahan pengemas aslinya lagi,
tanyakan cara untuk memperoleh bahan pengemas yang baru kepada bagian
perwakilan. Kemas modul dengan benar untuk menghindari kerusakan saat
transit. Jangan pernah menggunakan butiran Styrofoam atau bahan pengemas
yang longgar lainnya saat mengirimkan modul, karena modul bisa rusak dan tak
lagi dalam kemasan yang baik saat tiba di tempat transit. Lampirkan surat ke
dalam kemasan dengan menuliskan nama, nomor RMA, alamat, kopian kuitansi
pembelian, penjelasan masalah, nomor telepon, dan salinan cek pembayaran
(jika diperlukan).
CATATAN: Kerusakan yang terjadi saat transit tidak tercakup dalam jaminan.
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Modul Distribusi Daya

BAHAYA
BAHAYA SENGATAN LISTRIK, LEDAKAN, ATAU BUSUR API
Peralatan kelistrikan hanya boleh diinstalasi, dioperasikan, diperbaiki, dan
dipelihara oleh petugas ahli.
Tidak mematuhi petunjuk ini akan menyebabkan kematian atau cedera
serius.

BAHAYA
BAHAYA SENGATAN LISTRIK, LEDAKAN, ATAU BUSUR API
Untuk melepas Modul Distribusi Daya:
•

Matikan semua daya yang dipasok ke peralatan dan lakukan prosedur
penguncian/penandaan yang sesuai sebelum memasang atau melepaskan
Modul Distribusi Daya.

Tidak mematuhi petunjuk ini akan menyebabkan kematian atau cedera
serius.

PEMBERITAHUAN
•

Instal PDM Schneider Electric saja dengan tegangan keluar yang sesuai.

•

Instal PDM dimulai dari bagian bawah panel untuk menghindari terbelitnya
kabel.

•

Simpan pelat pengisi untuk digunakan kembali nanti. Jika sebuah modul
dilepas, maka satu pelat pengisi harus dipasangkan untuk menutupi ruang
yang terbuka.

Tidak mematuhi petunjuk ini dapat menyebabkan kerusakan alat.
Pelat pengisi dan kunci slot yang dipasang oleh pabrik menutupi setiap posisi
modul.
Sebelum mengoperasikan unit ke dalam layanan, bagian belakang dari setiap
posisi modul harus ditutup dengan pelat pengisi atau Modul Distribusi Daya
(PDM). Semua posisi harus diamankan dengan kunci slot.
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Identifikasi Komponen
1

2
3

OFF
OFF

4

OFF
OFF

pdx1041a

OFF

5

OFF

6

Item

Deskripsi

1

Kunci pengunci slot

2

Slot (menahan modul pada tempatnya)

3

Bus bar

4

Pelat pengisi

5

Kunci slot modul

6

Modul distribusi daya

CATATAN: Dua kunci slot dipasangkan secara berpasangan.
Gambar menunjukkan kunci bagian atas dilepaskan dari slotnya, namun tetap
terpasang pada kunci bagian bawah.

OFF
OFF
OFF
OFF
OFF

pdx1043a

OFF
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Jenis Modul
PDM – Fase Tunggal dan Tiga

PDM dengan RCD (Perangkat Arus Residual) – Fase Tunggal

PDM dengan RCD (Perangkat Arus Residual) – Fase Tiga

PDM dengan RCD
PDM dengan RCD
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Kesalahan arde akan membuka pemutus yang berdekatan ke posisi MATI.
Kesalahan arde ditandai dengan strip merah pada sakelar RCD.

Uji Perangkat Arus Residual
CATATAN: Menekan tombol uji akan membuka pemutus sirkuit,
mendistribusikan daya ke peralatan.
1. Tekan tombol uji dan pastikan bahwa Perangkat Arus Residual (RCD) dan
pemutus sirkuit yang berdekatan berada di posisi MATI.
2. Atur ulang RCD dan pemutus sirkuit kembali ke normal dengan menekan
sakelar ke posisi HIDUP.
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Mengganti Modul Distribusi Daya

BAHAYA
BAHAYA SENGATAN LISTRIK, LEDAKAN, ATAU BUSUR API
Untuk melepas Modul Distribusi Daya:
•

Matikan semua daya yang dipasok ke peralatan dan lakukan prosedur
penguncian/penandaan yang sesuai sebelum memasang atau melepaskan
Modul Distribusi Daya.

Tidak mematuhi petunjuk ini akan menyebabkan kematian atau cedera
serius.
1. Buka pintu depan PDU.

BAHAYA
BAHAYA SENGATAN LISTRIK, LEDAKAN, ATAU BUSUR API
Peralatan kelistrikan hanya boleh diinstalasi, dioperasikan, diperbaiki, dan
dipelihara oleh petugas ahli.
Tidak mematuhi petunjuk ini akan menyebabkan kematian atau
cedera serius.
2. Lepaskan kunci slot.
Gunakan kunci (tersedia) untuk menghapus kunci slot.
b

c
a

OFF
OFF
OFF
OFF
OFF

pdx1042a

OFF

a. Masukkan kunci dalam kunci slot seperti yang ditunjukkan dalam
ilustrasi.
b. Tekan setiap sisi kunci ke arah dalam agar kunci slot tercengkeram erat.
c. Sambil ditekan, tarik keluar kunci slot hingga terlepas dari slotnya.
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3. Lepaskan pelat pengisi.

a

b

OFF
OFF
OFF
OFF
OFF

pdx1040a

OFF

a. Tekan klip pelat pengisi untuk melepaskan mekanisme pengunciannya.
b. Tarik pelat pengisi langsung ke arah Anda dan sepanjang slot sampai
kosong.
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4. Pasangkan modul.
a. Pastikan semua pemutus pada PDM yang sedang diinstal berada dalam
posisi MATI (terbuka).

OFF

OFF

pdx0848e

OFF

pdx0257b

b. Tekan tombol merah untuk melepaskan kait pada PDM.

c. Tarik kait hingga terbuka.
d. Geser PDM ke panel menggunakan trek pemandu atas dan bawah (slot)
untuk posisi itu. Pastikan Anda menggeser PDM sepenuhnya ke
posisinya.

pdx0298a

Tutup kait untuk mengencangkan kontak listrik di PDM terhadap bar bus.

e. Kabel feed dari PDM melalui slot di atap.
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f. Panel Distribusi Rak Vertikal Saja: Berikan jarak pisah minimum sebesar
7 inci (178 mm) pada kabel di belakang modul. Ruang longgar berguna
saat melepas atau memasang modul. Disarankan 10 hingga 20 inci (254
hingga 508 mm), namun batasan ruang dalam PDU dan ukuran diameter
kabel akan menyebabkan tingkat kelonggaran ruang berbeda-beda.

g. Saat memasang PDM di dekat bagian atas panel, beri makan kabel
terlebih dahulu, tarik kendur, dan kemudian kencangkan modul ke
bidang belakang untuk menghindari kemacetan kabel antara panel dan
slot.
h. Gunakan ikatan plastik untuk mengamankan kabel yang longgar ke
enklosur.

i. Tetapkan pemutus yang diperlukan pada PDM yang baru diinstal ke
posisi NYALA (tertutup).
990-3054G-016
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OFF

pdx0848c

OFF

One Circuit Breaker ON

All Circuit Breakers ON

5. Pasang pelat pengisi untuk menutupi dengan benar posisi panel 3-tiang yang
tidak ditempati oleh PDM.

b

a

OFF
OFF
OFF
OFF
OFF

pdx1055a

OFF

a. Posisikan pelat pengisi di depan lokasi PDM terbuka dan masukkan tab
bawah pelat pengisi ke dalam slot. Geser plat pengisi ke bar bus.
b. Snap the pelat pengisi into NORMAL. Pastikan bahwa kait sudah
terpasang dengan baik.
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6. Pasangkan kunci slot.
CATATAN: Kunci slot harus dipasang di setiap ruang modul apakah diisi
dengan modul atau pelat pengisi.
Tekan kunci slot ke dalam slot seperti yang ditunjukkan pada gambar.

OFF
OFF
OFF
OFF
OFF

pdx0\1053a

OFF

CATATAN: Setelah menyelesaikan instalasi PDM, tutup pintu ke PDU.
7. Hubungkan kabel PDM ke Rack PDU yang sesuai atau peralatan lainnya.

CATATAN: Daya dapat dipulihkan ke PDU setelah koneksi kabel PDM ke
beban.
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Melepaskan Modul Distribusi Daya

BAHAYA
BAHAYA SENGATAN LISTRIK, LEDAKAN, ATAU BUSUR API
Peralatan kelistrikan hanya boleh diinstalasi, dioperasikan, diperbaiki, dan
dipelihara oleh petugas ahli.
Tidak mematuhi petunjuk ini akan menyebabkan kematian atau cedera
serius.

BAHAYA
BAHAYA SENGATAN LISTRIK, LEDAKAN, ATAU BUSUR API
Untuk melepas Modul Distribusi Daya:
•

Matikan semua daya yang dipasok ke peralatan dan lakukan prosedur
penguncian/penandaan yang sesuai sebelum memasang atau melepaskan
Modul Distribusi Daya.

Tidak mematuhi petunjuk ini akan menyebabkan kematian atau cedera
serius.
Lakukan prosedur pemasangan modul secara terbalik untuk melepaskan PDM.
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Pemecahan masalah
LED pada Modul Distribusi Daya
Ada tiga LED pada setiap modul distribusi daya. LED tersebut menunjukkan
kondisi berikut ini:

pdx1049b

LEDs

•

Merah: Alarm kritis

•

Kuning: Alarm peringatan

•

Hijau: Tidak ada alarm

•

Berkedip hijau: Modul sedang diidentifikasi oleh sistem. Kedipan lampu
hanya berlangsung selama beberapa detik. Kedipan lampu akan dihentikan
setelah modul teridentifikasi.

Pesan Status dan Alarm
PDU bisa menampilkan salah satu status dan pesan alarm berikut ini. Pesan
disusun berdasarkan urutan abjad, bersama dengan tindakan perbaikan yang
disarankan untuk membantu Anda memecahkan masalah.
Pesan Tampilan

Maksud

Tindakan Perbaikan

High Module Current (Arus Modul Tinggi)

Modul saat ini melebihi ambang batas
tinggi.

Periksa pengaturan batas ambang.
Sesuaikan dengan kondisi Anda bila
diperlukan.

High Subfeed Current (Arus Subfeed
Tinggi)

Subfeed saat ini melebihi ambang batas
tinggi.

Periksa pengaturan batas ambang.
Sesuaikan dengan kondisi Anda bila
diperlukan.

High Total Output Current (Arus Keluar
Total Tinggi)

Total arus keluaran melebihi ambang batas
tinggi.

Periksa pengaturan batas ambang.
Sesuaikan dengan kondisi Anda bila
diperlukan.

High Output Voltage (Tegangan Keluar
Tinggi)

Tegangan output melebihi ambang batas
tinggi.

Periksa pengaturan batas ambang.
Sesuaikan dengan kondisi Anda bila
diperlukan.

Low Module Current (Arus Modul
Rendah)

Arus modul turun di bawah ambang batas
rendah.

Periksa pengaturan batas ambang.
Sesuaikan dengan kondisi Anda bila
diperlukan.

Low Subfeed Current (Arus Subfeed
Rendah)

Subfeed saat ini turun di bawah ambang
batas rendah.

Periksa pengaturan batas ambang.
Sesuaikan dengan kondisi Anda bila
diperlukan.

Low Total Output Current (Arus Keluar
Total Rendah)

Total arus keluaran turun di bawah ambang
batas rendah.

Periksa pengaturan batas ambang.
Sesuaikan dengan kondisi Anda bila
diperlukan.

Low Output Voltage (Tegangan Keluar
Rendah)

Tegangan output turun di bawah ambang
batas rendah.

Periksa pengaturan batas ambang.
Sesuaikan dengan kondisi Anda bila
diperlukan.

Maximum Module Current (Arus Modul
Maksimum)

Arus modul melebihi ambang batas
maksimum.

Periksa pengaturan batas ambang.
Sesuaikan dengan kondisi Anda bila
diperlukan.
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Pesan Tampilan

Maksud

Tindakan Perbaikan

Maximum Subfeed Current (Arus
Subfeed Maksimum)

Subfeed saat ini melampaui ambang batas
maksimum.

Periksa pengaturan batas ambang.
Sesuaikan dengan kondisi Anda bila
diperlukan.

Max Total Output Current (Arus Keluar
Total Maksimum)

Total arus keluaran melebihi ambang batas
maksimum.

Periksa pengaturan batas ambang.
Sesuaikan dengan kondisi Anda bila
diperlukan.

Max Output Voltage (Tegangan Keluar
Maksimum)

Tegangan output melebihi ambang batas
maksimum.

Periksa pengaturan batas ambang.
Sesuaikan dengan kondisi Anda bila
diperlukan.

Minimum Module Current (Arus Modul
Minimum)

Arus modul turun di bawah ambang batas
minimum.

Periksa pengaturan batas ambang.
Sesuaikan dengan kondisi Anda bila
diperlukan.

Minimum Subfeed Current (Arus
Subfeed Minimum)

Arus subfeed turun di bawah ambang batas
minimum.

Periksa pengaturan batas ambang.
Sesuaikan dengan kondisi Anda bila
diperlukan.

Modular Distribution Communication
(Komunikasi Distribusi Modular).

Komunikasi terputus dengan pemutus
distribusi modular.

Cek kabel komunikasi untuk
memastikannya terhubung dengan benar.
Hubungi bagian Dukungan Pelanggan.

Module Breaker Open (Pemutus Modul
Terbuka).

Pemutus sirkuit modular terbuka.

Cek pemutus sirkuit modular untuk
memastikan apakah ada yang kelebihan
beban. Ganti jika perlu.

Output Frequency (Frekuensi Keluaran).

Frekuensi keluaran melebihi ambang batas
deviasi frekuensi.

Evaluasi pengaturan ambang batas dan
mutu daya. Sesuaikan pengaturan ambang
batas untuk mengakomodasi situasi Anda.
Catatan: Beberapa generator cadangan
tidak mengatur keluarannya dengan baik
selama prosedur operasi normal dan bisa
memicu alarm ini.

Subfeed Breaker Open (Pemutus
Subfeed Terbuka).

Pemutus sirkuit subfeed terbuka.

Periksa sirkuit subfeed.
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