Galaxy VM
Pakke til IP32
Installation
06/2015

www.schneider-electric.com

Juridiske oplysninger
Mærket Schneider Electric og samtlige registrerede varemærker nævnt i denne
vejledning tilhørende Schneider Electric Industries SAS ejes udelukkende af
Schneider Electric SA og dets datterselskaber. Disse må under ingen
omstændigheder anvendes, uden ejeren har givet skriftlig tilladelse hertil.
Nærværende vejledning og dens indhold er beskyttet i henhold til den franske
ophavsretslovgivning (Code de la propriété intellectuelle français, herefter
"lovteksten") under loven om ophavsret af tekst, tegninger og modeller samt
varemærkeloven. Du indvilliger hermed i ikke at reproducere – andet end for egen
personlig, ikke-kommerciel brug som defineret i lovteksten – nogen del af
nærværende vejledning uanset medie, uden Schneider Electric giver skriftlig
tilladelse hertil. Du indvilliger ligeledes i ikke at oprette nogen form for
hypertekstlink til nærværende vejledning eller dens indhold. Schneider Electric
bevilliger ingen rettigheder eller licenser til personlig og ikke-kommerciel brug af
vejledningen eller dens indhold undtagen ikke-eksklusiv licens til brug på "som
beset"-basis på eget ansvar. Alle yderligere rettigheder forbeholdes.
Elektrisk udstyr må kun installeres, bruges, serviceres og vedligeholdes af
kvalificeret mandskab. Schneider Electric fralægger sig ethvert ansvar for
konsekvenser, som skyldes brugen af dette materiale.
Da standarder, specifikationer og design ændres fra tid til anden, bør du bede om
bekræftelse af oplysningerne i denne publikation.
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Vigtige oplysninger om sikkerhed
Læs disse instruktioner grundigt, og kig på udstyret, så du bliver fortrolig med det,
før du forsøger at installere, betjene, efterse eller vedligeholde det. De følgende
sikkerhedsmeddelelser kan optræde i denne manual eller på udstyret for at advare
om mulige farer. De kan også henlede opmærksomheden på oplysninger, der
tydeliggør eller forenkler en procedure.
Hvis dette symbol føjes til en sikkerhedsmeddelelse med
overskriften "Fare" eller "Advarsel", betyder det, at der er risiko for
farlig elektricitet, som kan medføre personskade, såfremt
instruktionerne ikke følges.
Dette er symbolet for sikkerhedsadvarsler. Det bruges til at advare
dig om mulige farer for personskade. Adlyd alle
sikkerhedsmeddelelser med dette symbol for at undgå risiko for
kvæstelse eller død.

FARE
FARE angiver faretruende situationer, som – hvis de ikke undgås – vil medføre
dødsfald eller alvorlige kvæstelser.
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser
ikke overholdes.

ADVARSEL
ADVARSEL angiver faretruende situationer, som – hvis de ikke undgås – kan
medføre dødsfald eller alvorlige kvæstelser.
Personer kan komme i livsfare eller alvorligt til skade, eller udstyr kan blive
beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.

FORSIGTIG
FORSIGTIG angiver faretruende situationer, som – hvis de ikke undgås – kan
medføre mindre eller moderate kvæstelser.
Personer kan komme til skade, eller udstyr kan blive beskadiget, hvis
disse instrukser ikke overholdes.

BEMÆRK
BEMÆRK bruges om aktiviteter, som ikke er relateret til personskader.
Symbolet for sikkerhedsadvarsler bliver ikke brugt til denne type
sikkerhedsmeddelelse.
Udstyr kan blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.

Bemærk
Elektrisk udstyr bør kun installeres, bruges, efterses og vedligeholdes af
kvalificeret personale. Schneider Electric fralægger sig ethvert ansvar for
konsekvenser, som skyldes brugen af dette materiale.
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En kvalificeret person er én, som har færdigheder og viden, som knytter sig til
konstruktionen, installationen og betjeningen af elektrisk udstyr. Personen er
desuden sikkerhedsuddannet til at genkende og undgå de farer, som det
indebærer.
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Oversigt over medfølgende
installationspakker
Installationspakke 0M-97296
Del

Brugt i

Antal
enheder

Topplade

Installer IP32-pakken, side 9

1

Hjørnebeslag

4

Høje side af ramme

1

Venstre side af ramme

1

Forlængerstykke

2

Bagdæksel til power-skab

1

Øverste bagdæksel til I/O-skab

1

Nederste bagdæksel til I/O-skab

1
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Del

Brugt i

Antal
enheder

Bagerste del af ramme

Installer IP32-pakken, side 9

1

M6 x 16-mm torxskrue med spændeskive

16

Polykarbonatplade

1
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Installer IP32-pakken
BEMÆRK: Adgang ovenfra understøttes ikke, hvis IP32-pakken er installeret.
1. Fjern det øverste og nederste bagdæksel på I/O-skabet.
2. Installer det øverste og nederste bagdæksel fra IP32-pakken på I/O-skabet, og
fastgør dem med skruer.
3. Installer bagdækslet fra IP32-pakken på power-skabet oven på de eksisterende
bagdæksler, og fastgør det med skruer.
I/O-skabet og power-skabet set bagfra
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4. Monter de fire hjørnebeslag på taget af UPS-enheden. Afstanden fra venstre til
højre mellem beslagene skal være på 978 mm. Du kan bruge den bagerste del
af rammen til at måle afstanden mellem hjørnebeslagene. Når den bagerste del
ligger helt fladt, passer de to hjørnebeslag ind i de to små måleudskæringer.
Power-skabet og I/O-skabet set forfra

5. Monter den venstre og højre side af rammen på den bagerste del af rammen,
og fastgør dem med skruer.
Rammemodulet set forfra
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6. Monter rammemodulet på toppen af UPS-enheden. Tapperne på
hjørnebeslagene passer ind i hullerne i den højre og venstre side af rammen.
Monter rammemodulet på de fire hjørnebeslag vha. skruer.
Power-skabet og I/O-skabet set forfra

7. Monter de to forlængerstykker lodret på de to forreste hjørnebeslag.
BEMÆRK: Når forlængerstykkerne er monteret, er det nemmere at få adgang
til de bagerste beslag ved montering af toppladen på systemer, som der kun er
adgang til forfra. Gem forlængerstykkerne, så de kan bruges senere, hvis der
bliver behov for at få adgang til toppen af skabet i forbindelse med
servicearbejde.
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8. Læg toppladen på de to forlængerstykker og de to bagerste hjørnebeslag, og
spænd toppladen fast på de bagerste hjørnebeslag vha. skruer.
Power-skabet og I/O-skabet set forfra med midlertidigt forbedret
serviceadgang til toppen

9. Fjern de to forlængerstykker fra de forreste beslag.
10.Fastgør toppladen til de to forreste hjørnebeslag vha. skruer.
Power-skabet og I/O-skabet med IP32 set forfra
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11. Åbn fordøren på power-skabet.
12.Installer den medfølgende polykarbonatplade på bagsiden af power-skabets
fordør under displayet og bag filterlåsen. Læg mærke til polykarbonatpladens
retning.
Power-skabets fordør set bagfra
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