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Νομικές πληροφορίες
Η επωνυμία Schneider Electric και οποιαδήποτε καταχωρημένα εμπορικά σήματα
της Schneider Electric Industries SAS, στα οποία γίνεται αναφορά στον παρόντα
οδηγό, αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της Schneider Electric SA και των
θυγατρικών εταιριών της. Δεν επιτρέπεται η χρήση τους για κανέναν σκοπό χωρίς
την άδεια του κατόχου τους, η οποία πρέπει να παρασχεθεί γραπτώς. Ο παρών
οδηγός και το περιεχόμενό του προστατεύονται, όπως νοείται βάσει του γαλλικού
κώδικα περί πνευματικής ιδιοκτησίας (Code de la propriété intellectuelle français, ο
οποίος στο παρόν έγγραφο καλείται «ο Κώδικας»), σύμφωνα με τους νόμους περί
πνευματικών δικαιωμάτων που ισχύουν για τα κείμενα, τα σχέδια και τα μοντέλα,
καθώς και το νόμο περί εμπορικών σημάτων. Συμφωνείτε να μην αναπαράγετε το
σύνολο ή μέρος του παρόντος οδηγού σε οποιοδήποτε μέσο, εκτός αν πρόκειται
για δική σας προσωπική, μη εμπορική χρήση, όπως ορίζεται στον Κώδικα, χωρίς
την έγγραφη άδεια της Schneider Electric. Συμφωνείτε επίσης να μην προσθέτετε
συνδέσεις υπερκειμένου στον παρόντα οδηγό ή το περιεχόμενό του. Η Schneider
Electric δεν παραχωρεί κανένα δικαίωμα ή άδεια χρήσης για προσωπική και μη
εμπορική χρήση του οδηγού ή του περιεχομένου του, εκτός από μια μη
αποκλειστική άδεια χρήσης ώστε να συμβουλεύεστε τον οδηγό «ως έχει» με δική
σας ευθύνη. Όλα τα υπόλοιπα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Η εγκατάσταση, η λειτουργία, η επιδιόρθωση και η συντήρηση του ηλεκτρικού
εξοπλισμού πρέπει να γίνεται αποκλειστικά από πιστοποιημένο προσωπικό. Η
Schneider Electric δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε συνέπειες
προκύψουν από τη χρήση αυτού του υλικού.
Καθώς τα πρότυπα, οι προδιαγραφές και τα σχέδια αλλάζουν περιστασιακά,
αναζητήστε επιβεβαίωση των πληροφοριών που παρέχονται στην παρούσα
δημοσίευση.
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Σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας
Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις πληροφορίες και εξετάστε τον εξοπλισμό ώστε να
εξοικειωθείτε με αυτόν πριν αποπειραθείτε να τον εγκαταστήσετε, χειριστείτε,
επιδιορθώσετε ή συντηρήσετε. Τα ακόλουθα μηνύματα ασφαλείας ενδέχεται να
εμφανιστούν οπουδήποτε στο παρόν εγχειρίδιο ή στον εξοπλισμό για να
προειδοποιήσουν για πιθανούς κινδύνους ή να επιστήσουν την προσοχή σε
πληροφορίες που αποσαφηνίζουν ή απλοποιούν μια διαδικασία.
Η προσθήκη αυτού του συμβόλου σε ένα μήνυμα ασφαλείας
κατηγορίας «Κίνδυνος» ή «Προειδοποίηση» υποδηλώνει ότι υπάρχει
κίνδυνος ηλεκτρικής φύσης, ο οποίος θα οδηγήσει σε ατομικό
τραυματισμό αν δεν ακολουθηθούν οι οδηγίες.
Αυτό είναι το σύμβολο ειδοποίησης ασφαλείας. Χρησιμοποιείται για
να σας ειδοποιήσει για πιθανούς κινδύνους ατομικού τραυματισμού.
Συμμορφωθείτε με όλα τα μηνύματα ασφαλείας με αυτό το σύμβολο
για να αποφύγετε πιθανό τραυματισμό ή θάνατο.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Η ένδειξη ΚΙΝΔΥΝΟΣ υποδηλώνει μια επικίνδυνη κατάσταση η οποία, αν δεν
αποφευχθεί, θα οδηγήσει σε θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.
Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, θα προκληθεί θάνατος ή σοβαρός
τραυματισμός.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Η ένδειξη ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ υποδηλώνει μια επικίνδυνη κατάσταση η οποία,
αν δεν αποφευχθεί, ενδεχομένως να οδηγήσει σε θάνατο ή σοβαρό
τραυματισμό.
Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, μπορεί να προκληθεί θάνατος, σοβαρός
τραυματισμός ή βλάβη στον εξοπλισμό.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Η ένδειξη ΠΡΟΣΟΧΗ υποδηλώνει μια επικίνδυνη κατάσταση η οποία, αν δεν
αποφευχθεί, ενδεχομένως να οδηγήσει σε χαμηλού ή μεσαίου βαθμού
τραυματισμό.
Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, μπορεί να προκληθεί τραυματισμός ή
βλάβη στον εξοπλισμό.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Η ένδειξη ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ χρησιμοποιείται για πρακτικές που δεν σχετίζονται με
φυσικό τραυματισμό. Το σύμβολο ειδοποίησης ασφαλείας δεν θα
χρησιμοποιείται με αυτόν τον τύπο μηνύματος ασφαλείας.
Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, μπορεί να προκληθεί βλάβη στον
εξοπλισμό.
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Σημείωση
Η εγκατάσταση, η λειτουργία, η επιδιόρθωση και η συντήρηση του ηλεκτρικού
εξοπλισμού πρέπει να γίνεται από καταρτισμένο προσωπικό. Η Schneider Electric
δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε συνέπειες προκύψουν από τη
χρήση αυτού του υλικού.
Στο καταρτισμένο προσωπικό ανήκει κάποιος ο οποίος διαθέτει δεξιότητες και
γνώσεις σχετικές με την κατασκευή, την εγκατάσταση και τη λειτουργία του
ηλεκτρικού εξοπλισμού και έχει λάβει εκπαίδευση ασφαλείας ώστε να αναγνωρίζει
και να αποφεύγει τους σχετικούς κινδύνους.
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Επισκόπηση παρεχόμενων κιτ
εγκατάστασης
Κιτ εγκατάστασης 0M-97296
Εξάρτημα

Χρησιμοποιείται σε

Αριθμός
μονάδων

Πάνω πλάκα

Εγκατάσταση κιτ IP32, σελίδα 9

1

Γωνιακό άγκιστρο

4

Εξάρτημα δεξιού πλαισίου

1

Εξάρτημα αριστερού πλαισίου

1

Τεμάχιο επέκτασης

2

Πίσω κάλυμμα για ερμάριο τροφοδοσίας

1

Πίσω επάνω κάλυμμα για ερμάριο I/O

1

Πίσω κάτω κάλυμμα για ερμάριο I/O

1
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Εξάρτημα

Χρησιμοποιείται σε

Αριθμός
μονάδων

Εξάρτημα πίσω πλαισίου

Εγκατάσταση κιτ IP32, σελίδα 9

1

Βίδα torx M6 x 16 mm με ροδέλα

16

Πολυανθρακική πλάκα

1
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Εγκατάσταση κιτ IP32
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η άνω είσοδος καλωδίων δεν υποστηρίζεται όταν το κιτ IP32 είναι
εγκατεστημένο.
1. Αφαιρέστε το πάνω και το κάτω πίσω κάλυμμα από το ερμάριο I/O.
2. Τοποθετήστε το πάνω και το κάτω πίσω κάλυμμα από το κιτ IP32 στο ερμάριο I/
O και στερεώστε με βίδες.
3. Εγκαταστήστε το πίσω κάλυμμα από το κιτ IP32 στο ερμάριο τροφοδοσίας στο
πάνω μέρος των πίσω καλυμμάτων που υπάρχουν ήδη και στερεώστε με βίδες.
Πίσω όψη του ερμαρίου I/O και του ερμαρίου τροφοδοσίας
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Εγκατάσταση κιτ IP32

4. Εγκαταστήστε τα τέσσερα γωνιακά άγκιστρα στην οροφή του UPS. Η
απόσταση μεταξύ των άγκιστρων από τα αριστερά προς τα δεξιά πρέπει να
ισούται με 978 mm. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εξάρτημα του πίσω
καλύμματος για να μετρήσετε την απόσταση μεταξύ των γωνιακών άγκιστρων.
Όταν το πίσω εξάρτημα τοποθετηθεί οριζόντια, τα δύο γωνιακά άγκιστρα
εφαρμόζουν στις δύο μικρές εγκοπές μέτρησης.
Μπροστινή όψη του ερμαρίου τροφοδοσίας και του ερμαρίου I/O

5. Τοποθετήστε τα εξαρτήματα του δεξιού και του αριστερού πλαισίου στο
εξάρτημα του πίσω πλαισίου και στερεώστε με βίδες.
Μπροστινή όψη της συναρμολόγησης πλαισίου
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6. Τοποθετήστε τη συναρμολόγηση πλαισίου στο πάνω μέρος του UPS. Οι εξοχές
στα γωνιακά άγκιστρα θα εφαρμόσουν στις οπές στα εξαρτήματα του δεξιού και
του αριστερού πλαισίου. Στερεώστε τη συναρμολόγηση πλαισίου στα τέσσερα
γωνιακά άγκιστρα με τη χρήση βιδών.
Μπροστινή όψη του ερμαρίου τροφοδοσίας και του ερμαρίου I/O

7. Εγκαταστήστε τα δύο τεμάχια επέκτασης στα δύο μπροστινά γωνιακά άγκιστρα
σε όρθια θέση.
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η εγκατάσταση των τεμαχίων επέκτασης θα δημιουργήσει
ευκολότερη πρόσβαση στα πίσω άγκιστρα κατά την εγκατάσταση της πάνω
πλάκας σε συστήματα που διαθέτουν αποκλειστικά μπροστινή πρόσβαση.
Φυλάξτε τα τεμάχια επέκτασης για μεταγενέστερη χρήση, σε περίπτωση που
χρειαστεί πρόσβαση ενισχυμένης προστασίας στο πάνω μέρος του ερμαρίου.
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Εγκατάσταση κιτ IP32

8. Ακουμπήστε την πάνω πλάκα στα δύο τεμάχια επέκτασης και στα δύο πίσω
γωνιακά άγκιστρα και στερεώστε την πάνω πλάκα στα πίσω γωνιακά άγκιστρα
με βίδες.
Μπροστινή όψη του ερμαρίου τροφοδοσίας και του ερμαρίου I/O με
προσωρινή ενισχυμένη πρόσβαση υπηρεσίας στο πάνω μέρος

9. Αφαιρέστε τα δύο τεμάχια επέκτασης από τα μπροστινά άγκιστρα.
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10.Στερεώστε την πάνω πλάκα στα δύο μπροστινά γωνιακά άγκιστρα με βίδες.
Μπροστινή όψη του ερμαρίου τροφοδοσίας και του ερμαρίου I/O με IP32

11. Ανοίξτε την μπροστινή θύρα του ερμαρίου τροφοδοσίας.
12.Εγκαταστήστε την πολυανθρακική πλάκα που παρέχεται στην πίσω πλευρά της
μπροστινής θύρας του ερμαρίου τροφοδοσίας, κάτω από την οθόνη και πίσω
από το λουκέτο φίλτρου. Σημειώστε την κατεύθυνση της πολυανθρακικής
πλάκας.
Πίσω όψη της μπροστινής θύρας του ερμαρίου τροφοδοσίας
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Schneider Electric
35 rue Joseph Monier
92500 Rueil Malmaison
Γαλλία
+ 33 (0) 1 41 29 70 00
www.schneider-electric.com
Καθώς τα πρότυπα, οι προδιαγραφές και τα σχέδια αλλάζουν
περιστασιακά, αναζητήστε επιβεβαίωση των πληροφοριών που
παρέχονται στην παρούσα δημοσίευση.
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