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Informasi Hukum
Seluruh merek Schneider Electric dan merek dagang terdaftar apapun dari
Schneider Electric Industries SAS yang dimaksud dalam panduan ini merupakan
satu-satunya milik Schneider Electric SA dan anak perusahaannya. Merek
tersebut tidak boleh digunakan untuk tujuan apapun tanpa izin tertulis dari
pemiliknya. Panduan ini beserta isinya dilindungi, dalam pengertian undangundang tentang kekayaan intelektual Prancis (Code de la propriété intellectuelle
français, yang selanjutnya disebut sebagai "Undang-undang"), berdasarkan
undang-undang hak cipta yang mencakup teks, gambar dan model, serta
berdasarkan hukum merek dagang. Anda setuju untuk tidak memperbanyak
seluruh atau sebagian dari panduan ini pada media apapun tanpa izin tertulis dari
Schneider Electric, kecuali untuk penggunaan pribadi atau non-komersial seperti
yang dijelaskan dalam Undang-undang. Anda juga setuju untuk tidak membuat
hiperteks apapun yang ditautkan ke panduan ini atau ke isinya. Schneider Electric
tidak memberikan hak atau lisensi apapun atas penggunaan pribadi dan nonkomersial dari panduan atau isinya, kecuali lisensi non-eksklusif untuk
mengkonsultasikannya secara "apa adanya", dengan risiko ditanggung sendiri.
Seluruh hak cipta lainnya dilindungi undang-undang.
Peralatan kelistrikan hanya boleh dipasang, dioperasikan, diperbaiki, dan
dipelihara oleh petugas terlatih. Schneider Electric tidak bertanggungjawab atas
konsekuensi apapun yang diakibatkan oleh penggunaan material ini.
Karena standar, spesifikasi, dan desain dapat berubah dari waktu ke waktu,
konfirmasikan informasi yang termuat dalam terbitan ini.
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Informasi Penting Keselamatan
Baca petunjuk ini dengan cermat dan kenali perangkat sampai Anda
menguasainya sebelum melakukan instalasi, pengoperasian, perbaikan, atau
pemeliharaan terhadap perangkat. Pesan-pesan keselamatan berikut tertera pada
perangkat atau termuat dalam panduan ini sebagai peringatan akan potensi
bahaya atau sebagai pesan untuk memperhatikan informasi yang memperjelas
atau meringkas suatu prosedur.

Penambahan simbol ini pada pesan keselamatan “Bahaya” atau
“Peringatan” menunjukkan adanya bahaya kelistrikan yang akan
menyebabkan cedera diri apabila petunjuknya tidak dipatuhi.

Ini merupakan simbol peringatan keselamatan. Simbol ini digunakan
untuk memperingatkan Anda akan potensi bahaya cedera diri.
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.
Mengabaikan petunjuk ini akan menyebabkan kematian atau cedera
serius.

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

PERHATIAN
PERHATIAN menunjukkan situasi berbahaya yang jika tidak dihindari dapat
menyebabkan cedera skala kecil atau sedang.
Mengabaikan petunjuk ini dapat menyebabkan cedera atau kerusakan
pada 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.
Mengabaikan petunjuk ini dapat menyebabkan kerusakan pada alat.
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Harap Perhatikan
Peralatan kelistrikan hanya boleh diinstalasi, dioperasikan, diperbaiki, dan
dipelihara oleh petugas ahli. Schneider Electric tidak akan bertanggungjawab atas
setiap konsekuensi yang timbul di luar pemakaian material ini.
Petugas ahli adalah seseorang yang memiliki keahlian dan pengalaman soal
rancang bangun, instalasi, dan pengoperasian peralatan listrik dan telah menerima
pelatihan keselamatan untuk mengenali dan menghindari bahaya yang
ditimbulkan.
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Ringkasan Kit Instalasi yang Disediakan
Kit Instalasi OM-97296
Komponen

Digunakan saat

Jumlah unit

Pelat atas

Menginstalasi Kit IP32, halaman 9

1

Siku-siku sudut

4

Komponen rangka kanan

1

Komponen rangka kiri

1

Potongan tambahan

2

Penutup belakang untuk lemari daya

1

Penutup atas belakang untuk lemari I/O

1

Penutup bawah belakang untuk lemari I/O

1
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Komponen

Digunakan saat

Jumlah unit

Komponen rangka belakang

Menginstalasi Kit IP32, halaman 9

1

Sekrup kepala bintang M6 x 16 mm dengan
ring

8

Ringkasan Kit Instalasi yang Disediakan
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Menginstalasi Kit IP32
1. Lepas penutup belakang atas dan bawah dari lemari I/O.
2. Pasang penutup belakang atas dan bawah (dari kit IP32 ini) pada lemari I/O
lalu kencangkan dengan sekrup.
3. Dari kit yang sama, pasang penutup belakang pada lemari daya, yaitu di bagian
atas penutup belakang yang sudah terpasang, lalu kencangkan dengan
sekrup.
Tampak Belakang Lemari I/O dan Lemari Daya
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Menginstalasi Kit IP32

4. Pasang keempat siku-siku sudut di bagian atap UPS. Jarak kiri ke kanan
antarsiku-siku harus sama yaitu 978 mm. Anda dapat menggunakan komponen
rangka belakang untuk mengukur jarak antarsiku-siku sudut tersebut. Jika
komponen belakang dipasang mendatar, kedua siku-siku sudut itu akan pas
dengan kedua potongan yang berukuran kecil.
Tampak Depan Lemari Daya dan Lemari I/O

5. Tempelkan komponen rangka kanan dan kiri pada komponen rangka belakang
lalu kencangkan dengan sekrup.
Tampak Depan Rakitan Rangka
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6. Pasang rakitan rangka ke bagian atas UPS. Tab-tab pada siku-siku sudut akan
pas dengan lubang-lubang pada komponen rangka kanan dan kiri.
Kencangkan rakitan rangka di keempat siku-siku sudut dengan sekrup.
Tampak Depan Lemari Daya dan Lemari I/O

7. Pasang kedua potongan tambahan dengan posisi tegak pada kedua siku-siku
sudut depan.
CATATAN: Memasang potongan-potongan tambahan tersebut akan
mempermudah akses ke siku-siku belakang saat memasang pelat atas pada
sistem yang hanya memiliki akses depan. Simpan kedua potongan tambahan
itu untuk digunakan saat memerlukan akses tambahan ke bagian atas lemari.

990–5612–016

11

Kit untuk IP32

Menginstalasi Kit IP32

8. Dudukkan pelat atas pada kedua potongan tambahan dan kedua siku-siku
sudut belakang lalu kencangkan pelat atas tersebut ke siku-siku sudut
belakang dengan sekrup.
Tampak Depan Lemari Daya dan Lemari I/O dengan akses tambahan
sementara ke atas

9. Lepas kedua potongan tambahan dari siku-siku depan.
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10.Kencangkan pelat atas ke kedua siku-sikut sudut depan dengan sekrup.
Tampak Depan Lemari Daya dan Lemari I/O dengan IP32
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