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Informatie over deze handleiding 

Deze handleiding bevat stapsgewijze installatie-instructies en is bedoeld als referentie 
voor de bediening van het HP rack uit de 10000-serie. 

 Belangrijke veiligheidsinformatie 
Raadpleeg het document Belangrijke veiligheidsinformatie dat u bij de server heeft 
gekregen voordat u dit product installeert. 

Symbolen op de apparatuur 
De volgende symbolen kunt u aantreffen op gedeelten van de apparatuur die mogelijk 
gevaar opleveren: 

 

 

WAARSCHUWING:  Dit symbool geeft in combinatie met een van de  
volgende symbolen de aanwezigheid van een mogelijk gevaar aan.  
Als u de waarschuwingen niet opvolgt, kan dit leiden tot persoonlijk letsel. 
Raadpleeg de documentatie voor gedetailleerde informatie.  

 

 

Dit symbool geeft de aanwezigheid van gevaarlijke energiecircuits aan of duidt 
op het risico van elektrische schokken. Laat al het onderhoud alleen door 
bevoegd onderhoudspersoneel uitvoeren. 

WAARSCHUWING:  Open deze gedeelten niet, om het risico van letsel door 
elektrische schokken te beperken. Laat onderhoud, upgrades en reparaties 
alleen door bevoegd onderhoudspersoneel uitvoeren. 

hp 10000-serie rack - gebruikershandleiding vii 

  

HP CONFIDENTIAL 
Writer: Amy L. Laffitte File Name: a-frnt 

Codename: Mastiff Part Number: 258200-332 Last Saved On: 11/18/02 12:01 PM 



Informatie over deze handleiding 

 

 

Dit symbool duidt op het risico van elektrische schokken. Dit gedeelte kan niet 
door de gebruiker worden onderhouden. Open het gedeelte onder geen enkele 
voorwaarde. 

WAARSCHUWING:  Open deze gedeelten niet, om het risico van letsel door 
elektrische schokken te beperken.  

 

 

Elke RJ-45-connector met dit symbool geeft een netwerkaansluiting aan. 

WAARSCHUWING:  teek geen telefoon- of telecommunicatieconnectoren in 
deze aansluiting, om letsel door elektrische schokken, brand of schade aan 
apparaten te beperken.  

 

 

Dit symbool geeft een heet oppervlak of een heet onderdeel aan.  
Aanraking van dit oppervlak kan letsel veroorzaken. 

WAARSCHUWING:  Laat het oppervlak afkoelen voordat u het aanraakt,  
om het risico van brandwonden te beperken. 

 
Netvoedingseenheden of systemen met deze symbolen hebben 
meerdere voedingsbronnen. 

WAARSCHUWING:  Koppel alle netsnoeren van het systeem los 
om de voeding geheel uit te schakelen. Zo beperkt u het risico  
van letsel door elektrische schokken. 

 

 
Gewicht in kg 
Gewicht in lb 

Dit symbool geeft aan dat het onderdeel te zwaar is om door één 
persoon veilig te kunnen worden vervoerd. 

WAARSCHUWING:  Houd u aan de lokale gezondheids- en veiligheids-
voorschriften en richtlijnen voor het hanteren van materialen, om het 
risico van persoonlijk letsel of schade aan de apparatuur te beperken. 
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Informatie over deze handleiding 

Stabiliteit van het rack 
 

 

WAARSCHUWING:  Beperk het risico van persoonlijk letsel en schade aan de 
apparatuur door ervoor te zorgen dat: 

• de stelvoetjes van het rack op de grond rusten; 

• het volle gewicht van het rack op de stelvoetjes rust; 

• de stabilisatiesteunen zijn aan het rack bevestigd (bij installatie in een 
enkel rack);  

• de racks aan elkaar zijn gekoppeld (bij installatie van meerdere racks);  

• er maar één component tegelijk uit het rack is geschoven. Een rack kan 
instabiel worden als meer dan één onderdeel is uitgeschoven. 

Symbolen in de tekst 
In de tekst van deze handleiding komen symbolen voor. Deze symbolen hebben de 
volgende betekenis. 

 

 
WAARSCHUWING:  Als u de aanwijzingen na dit kopje niet opvolgt, kan dit 
leiden tot persoonlijk letsel of levensgevaar. 

 

 
VOORZICHTIG:  Als u de aanwijzingen na dit kopje niet opvolgt, kan dit leiden  
tot beschadiging van de apparatuur of verlies van gegevens.  

 
BELANGRIJK:  Na dit kopje vindt u belangrijke informatie waarmee een begrip wordt 
uitgelegd of die u nodig heeft om een taak te kunnen uitvoeren. 

 
OPMERKING:  Na dit kopje vindt u commentaar, aanvullende informatie of interessante 
wetenswaardigheden. 
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Informatie over deze handleiding 

Technische ondersteuning 
Als u een probleem heeft en geen oplossing voor uw probleem in deze handleiding 
kunt vinden, kunt u op de volgende manieren meer informatie en hulp krijgen. 

Technische ondersteuning 

Voor directe technische ondersteuning kunt u contact opnemen met de klantenservice 
van HP, tel. 0900-1681616 (0,35 �/min). Raadpleeg de Amerikaanse HP website 
voor een lijst met telefoonnummers voor directe ondersteuning door HP. Ga hiervoor 
naar: www.hp.com. 

Zorg dat u tijdens het gesprek met de HP helpdesk de volgende informatie bij de 
hand heeft:  

• registratienummer voor technische ondersteuning (indien van toepassing) 

• serienummer van het product 

• modelnaam en nummer van het product 

• eventuele foutberichten 

• uitbreidingskaarten of extra hardware 

• apparatuur of programmatuur van derden 

• type besturingssysteem en versienummer 

HP website 

De HP websites bevatten informatie over dit product. Ook kunt u hier de meest 
recente stuurprogramma's en flash-ROM-bestanden downloaden. U vindt HP op de 
volgende adressen: http://www.hp.com en http://thenew.hp.com/country/nl/dut. 
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Informatie over deze handleiding 

Geautoriseerde Business of Service Partner 

U kunt ook technische ondersteuning vragen bij een geautoriseerde Business of 
Service Partner. Als u de naam van een geautoriseerde Business of Service Partner 
bij u in de buurt wilt weten, gaat u als volgt te werk: 

• Bel 0182-565888. 

• Of raadpleeg de Nederlandse HP website voor locaties en telefoonnummers. 

Opmerkingen van de lezer 
HP stelt uw opmerkingen over deze handleiding op prijs. Zend uw opmerkingen en 
suggesties via e-mail naar ServerDocumentation@hp.com. 
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1 
Overzicht 

Computersystemen zijn steeds groter en complexer geworden, waardoor het beheer 
ervan van essentieel belang is. Door de apparatuur centraal in een HP 10000-serie 
rack te plaatsen kunt u de efficiëntie en de toegankelijkheid van het systeem 
aanzienlijk verhogen.  

De racks uit de 10000-serie zijn ontworpen voor de inbouw van producten voor 
montage in racks op industriestandaard 19-inch brede rails. Door producten te 
gebruiken die in een rack kunnen worden geplaatst, beperkt u de hoeveelheid  
ruimte die nodig is voor de bestaande hardware en beschikt u toch over 
uitbreidingsmogelijkheden.  

Racks en onderdelen voor montage in racks worden meestal aangeduid met  
de eenheid U, die een hoogte van 44,45 mm (1,75 inch) aangeeft.  
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Overzicht 

Racks van de 10000-serie 

Racks van de 10000-serie bieden de volgende voorzieningen: 

• 

• 

• 

• 

uitwisselbare, geperforeerde voordeur en een dubbele achterdeur 

kabeltoegangspaneel op de achterdeur 

geperforeerd rackdak met uittreesleuf 

grafiek metallic kleur 

 
Afbeelding 1-1:  racks van de 10000-serie 
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Overzicht 

Rackopties 

In aanvulling op het standaardrack biedt HP ook rackopties als aanvulling op of ter 
completering van uw rackoplossing. Dit is slechts een greep uit de vele verkrijgbare 
HP rackuitbreidingssets. Zie voor meer informatie de HP website: www.hp.com. 
 

Tabel 1-1:  Rackopties 

Optie Beschrijving 

Set zijpanelen voor racks Sluiten de zijkanten van een rack af. 

Uitbreidingsset voor rackstabilisatie Wordt gebruikt ter verhoging van de 
stabiliteit van vrijstaande racks of 
voor gebruik met aangepaste 
zijsteunen. 

Verzwaringsset Biedt stabiliteit voor het rack 
wanneer zware apparatuur wordt 
geïnstalleerd of verwijderd of 
wanneer met zware apparatuur 
wordt gewerkt in het rack. 

Plaatsingsset rackoptie Wordt gebruikt voor koppeling van 
meerdere racks van dezelfde serie, 
hoogte en diepte. 

Verspringende rack-koppelingsset Wordt gebruikt voor koppeling van 
meerdere racks van verschillende 
series met dezelfde hoogte maar 
verschillende diepte. 

Uitbreidingsset rackventilator 
(110V/220V) 

Verbetert de natuurlijke 
convectiekoeling door de 
luchtcirculatie in het rack te 
verhogen. 

Aardingsset Verlaagt de elektromagnetische 
emissie afkomstig van elektronische 
onderdelen binnen het rack. 

Schuiflade voor monitor/apparaat Wordt gebruikt om er een monitor  
of een ander rackonderdeel op te 
plaatsen. 

Zie volgende pagina 
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Overzicht 

Tabel 1-1:  Rackopties   vervolg 

Optie Beschrijving 

Schakeleenheid voor de 
serverconsole 

Programmeerbaar schakelpaneel 
met aansluitmateriaal dat wordt 
gebruikt voor het schakelen van  
een toetsenbord, monitor en muis 
tussen verschillende servers. 

Sets voor het beheer van 
netwerkkabels en in een uitsparing 
aangebrachte rails 

Wordt gebruikt om kabels binnen 
het rack te leiden en te ordenen. 

Kabelbeheerset voor de D-ring Helpt bij het kabelbeheer. 

Set met railadapter van 64 cm Maakt het mogelijk om op de 
binnenste rackrails opties van 
andere leveranciers te monteren. 

Uitbreidingsset met  
1U-toetsenbordlade 

Wordt gebruikt voor het plaatsen  
en verbergen van een toetsenbord. 

100-kg schuifladeset Maakt verschillende rackonderdelen 
makkelijk toegankelijk. 

TFT 5600 RKM (toetsenbord en 
monitor voor montage in racks) 

1U toetsenbord voor montage in 
een rack en flat panel monitor op 
een lade met aan de achterkant 
ruimte voor een schakeleenheid. 

TFT5000R flat panel monitor voor 
montage in racks 

2U flat panel monitor voor montage 
in een rack. 

Set in diepte verstelbare vaste rails Rails die op verschillende diepten 
kunnen worden ingesteld. 

Reserveset pallet met 
antischokmateriaal 

Voor vervoer van geconfigureerde 
racks. 

Set reservestootblokjes voor 
rackdeuren 

Biedt stootblokjes tussen de 
rackeenheid en de voor- en 
achterdeuren 
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Overzicht 

HP levert ook verschillende netvoedingsproducten voor montage in een rack. Ga naar 
de HP website op www.hp.com voor meer informatie over deze producten. 

Neem contact op met een geautoriseerde HP Business of Service Partner voor meer 
informatie over het bestellen van rackuitbreidingssets. Zie de ‘Informatie over deze 
handleiding’ voor de naam van de dichtstbijzijnde geautoriseerde HP Business of 
Service Partner. 

Afleveringsoverwegingen 

Hierna volgt slechts een greep uit de vele toepasselijke afleveringsoverwegingen.  
Ga voor meer informatie naar de webpagina Best Practices op www.hp.com. 

Wanneer u voorbereidingen treft voor de ontvangst van de racks die op pallets 
worden aangeleverd, moet u rekening houden met het volgende: 

• 

• 

De deur van de locatie waar het rack wordt afgeleverd moet hoog en breed 
genoeg zijn voor racks op een pallet. 

Leg een rack niet op zijn zijkant, omdat het plaatstaal hierdoor kan vervormen. 

Vervoer een rack tot zover mogelijk in het gebouw op de pallet. Het is het  
beste wanneer u pas op de definitieve locatie het rack van de pallet afhaalt  
of de verpakking van de pallet verwijdert. 

Installatieoverzicht 

Hierna volgt een overzicht van de aanbevolen procedure voor een efficiënte 
installatie van het rack en de onderdelen: 

1. Installeer het hulpprogramma Rack Builder Online via de HP website.  
Plan met behulp van Rack Builder Online de plaats van de rackonderdelen  
en de installatieprocedure.   

2. Selecteer een locatie waar u het rack kunt samenstellen. Deze locatie moet  
zo dicht mogelijk bij de locatie zijn waar u het rack wilt plaatsen. 

3. Verwijder de verpakking van het rack en controleer of u alle hardware  
heeft ontvangen.  
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Overzicht 
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4. Verwijder eventuele deuren en panelen van het rack zodat u overal makkelijk  
bij kunt. 

5. Zorg dat het rack stabiel staat. 

6. Koppel meerdere racks aan elkaar. 

7. Installeer producten zoals PDU's (Power Distribution Units) of schakeleenheden 
op locaties tegen de zijwanden.  

8. Begin met de installatie van producten zoals UPS (Uninterruptible Power 
System)-eenheden vanaf de onderste positie in het rack.  

9. Bevestig de juiste rails en/of lade voor het eerste onderdeel dat u in het rack wilt 
monteren. 

10. Installeer het eerste afzonderlijke onderdeel. 

11. Bevestig zo nodig een kabelarm. 

12. Sluit de benodigde kabels en netsnoeren aan op het onderdeel: let op dat u alle 
waarschuwingen en voorschriften in acht neemt. 

13. Installeer de overige onderdelen in het rack, in de juiste volgorde. 

14. Breng de deuren en panelen weer aan. 

15. Schakel het systeem in en configureer het systeem. 

Installatieservice 

HP kan er in de V.S. voor zorgen dat het racksysteem wordt geïnstalleerd door een 
gekwalificeerde gegarandeerde serviceprovider. Deze installatieservice bestaat uit de 
volledige hardware-installatieprocedure, van het uitpakken van de onderdelen tot het 
leiden van kabels en het testen van het systeem. Zie ‘Informatie over deze 
handleiding’ voor meer informatie over de ondersteuning door HP. 



2 
Factoren bij de configuratie 

Voordat u onderdelen in het nieuwe rack installeert, is het van belang dat u plant 
waar u elk onderdeel gaat plaatsen. Er zijn diverse factoren, zoals het gewicht van  
de afzonderlijke onderdelen en vereisten ten aanzien van toegankelijkheid, voeding, 
temperatuur en ventilatie, die bepalen waar en in welke volgorde de onderdelen 
moeten worden geïnstalleerd. 

Software voor rackconfiguratie 
Als hulpmiddel bij het efficiënt plannen van uw rackconfiguratie stelt HP het 
browser-hulpprogramma Rack Builder Online ter beschikking. De meest recente 
versie van de software is beschikbaar op www.hp.com.  
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Factoren bij de configuratie 

Werkstanden van Rack Builder Online 
Rack Builder Online werkt in twee verschillende standen: 

Stand Help Me Build It (Help mij aanpassen): in deze stand kunt u aan de  
hand van een vragenlijst uw behoeften bepalen ten aanzien van het rack en de 
onderdelen, en kunt u bepalen welke voedingsproducten en rackbevestigings-
apparatuur voor het uiteindelijke rack u nodig heeft.  

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

De stand Let Me Build It (Zelf aanpassen): in deze stand kunt u zelf de 
afzonderlijke apparatuur selecteren die u nodig heeft voor de gewenste configuratie.  

Functies en voorzieningen van Rack Builder Online 
Het programma Rack Builder Online biedt de volgende functies en voorzieningen. 

Multiple-Rack Configuration (Configuratie meerdere racks): biedt de mogelijkheid 
om in één sessie maximaal zes racks te bekijken en te configureren op het scherm.  

Graphics (Grafisch): gebruikt grafische afbeeldingen van de systemen om  
de U-hoogte van elk onderdeel zichtbaar te maken. 

Labeling: biedt de mogelijkheid om de afzonderlijke racks en onderdelen binnen 
een rack van een label te voorzien als hulp bij het onderhoud en de configuratie 
van afzonderlijke racks. 

Drag & Drop (Slepen en neerzetten): u kunt afbeeldingen van apparatuur in een 
configuratie met meer racks slepen van het ene rack en neerzetten in het andere rack.  

Reports (Rapporten): biedt rapporten over labeling van rackconfiguraties en 
afbeeldingen van racksuites voor configuraties met meerdere racks  

Third-Party Support (Ondersteuning producten van derden): hiermee kunt  
u producten van andere leveranciers definiëren en toevoegen.  

Als u een nieuw rack plant, kunt u met Rack Builder Online het rack bekijken terwijl 
u het samenstelt. Vervolgens kunt u een rapport afdrukken en dit gebruiken als een 
boodschappenlijstje. Als de rackconfiguratie eenmaal is gerealiseerd, kunt u Rack 
Builder Online gebruiken bij onderhoud en upgrades. 

Raadpleeg de documentatie bij de softwareprogramma's voor installatie en gebruik 
van de softwareprogramma's. 
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Factoren bij de configuratie 

Plaatsing van de onderdelen 
De volgende regels gelden voor de fysieke plaatsing van de onderdelen in het rack: 

Gewicht: sorteer alle onderdelen op gewicht en plaats de zwaarste onderdelen 
onder in het rack. 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Schakeleenheid serverconsole: plaats de schakeleenheid aan de zijkant van het 
rack boven het toetsenbord of bevestig de eenheid achter het toetsenbord. 

Monitor: plaats de monitor zo hoog mogelijk in het rack. 

Flat panel monitor voor montage in racks: selecteer een positie op basis van 
de gewenste kijkhoogte (minimaal 4U boven de toetsenbordlade). 

Balans: let op dat u de gewichtsbelasting verdeelt over de racks, waarbij u de 
zwaarste onderdelen onderin plaatst. Als u bijvoorbeeld verschillende UPS-
eenheden en verschillende servers heeft, moet u niet alle UPS-eenheden in één rack 
plaatsen. Verdeel de eenheden gelijkmatig over de onderste posities van elk rack. 

Bijkomende overwegingen 
Hierna volgen enkele andere punten om rekening mee te houden, afhankelijk van uw 
specifieke rackconfiguratie: 

Voeding: als er een UPS is geïnstalleerd, moet u erop letten dat de maximale 
uitgangsspanning van de UPS niet wordt overschreden. Lees de installatie-
instructies bij elk onderdeel voor belangrijke opmerkingen en waarschuwingen. 

PDU's: installeer PDU's voordat u andere onderdelen installeert. 

Hoogte: de hoogte van het rack en van onderdelen voor montage in een rack 
wordt gemeten in U-eenheden. Houd er bij de configuratie van de rackinstallatie 
rekening mee dat de totale U-afmeting van de eenheden die u wilt installeren, 
niet meer mag zijn dan de aangegeven U-hoogte van het rack. 

Toetsenbord: installeer de optionele HP 1U-toetsenbordlade voordat u het rack 
van het toetsenbord installeert. 
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Factoren bij de configuratie 

• Monitor: voor de installatie van de monitor heeft u een optionele schuiflade voor 
monitor/andere opties nodig, tenzij u gebruikmaakt van een flat panel monitor 
voor montage in racks. 

Schakeleenheid serverconsole: als er een schakeleenheid is geconfigureerd, 
gebruikt u de kabel voor aansluiting van de processor op de schakeleenheid die u 
bij de server heeft ontvangen. De standaardafstand tussen de schakeleenheid en 
het toetsenbord, de monitor en/of de muis kan variëren met lengten van 91 cm, 
2,13 m, 3,66 m, 6,1 m en 12,19 m. Optionele Plenum-Rated KVM-kabels zijn 
beschikbaar in lengten van 6,1 en 12,2 m.   

• 

• 

• 

• 

 
OPMERKING:  De landelijke elektriciteitsvoorschriften die gelden voor bedrading  
in gebouwen, vereisen te allen tijde het gebruik van het juiste type kabels conform 
brandveiligheidsnormen wanneer de kabels langs de volgende plaatsen worden geleid: 

• door een verlaagd plafond; 

• onder de verhoogde vloer van een computerruimte; 

• van de ene ruimte naar de andere; 

• van de ene verdieping naar de andere. 

De kabelmantel, of isolatie, moet zijn vervaardigd van materiaal dat niet gemakkelijk 
ontvlamt en bij hitte geen giftige gassen afscheidt. Zorg ervoor dat de kabel die u heeft 
geselecteerd geschikt is voor installatie op uw locatie. Als op uw locatie Amerikaanse 
Plenum-Rated (CL2P) kabels moeten worden gebruikt, kunt u contact opnemen met een 
geautoriseerde HP Business of Service Partner om de volgende opties aan te schaffen: 

• 149363-B21: Plenum-kabel van 12 meter 

• 149364-B21: Plenum-kabel van 12 meter 

Koppelingssets: het aantal koppelingssets dat u nodig heeft om een reeks van 
racks met elkaar te verbinden, is gelijk aan het aantal racks in de reeks min één. 
Elke koppelingsset bevat het benodigde materiaal om twee kasten op een afstand 
van 60 cm van elkaar te koppelen.  

Zijpanelen: u heeft slechts één set zijpanelen nodig voor elke rij aan elkaar 
gekoppelde racks. 

Stabilisatiesteunen: voor een standalone rack heeft u stabilisatiesteunen nodig.  

2-4 hp 10000-serie rack - gebruikershandleiding 

  

HP CONFIDENTIAL 
Writer: Amy L. Laffitte File Name: c-ch.2-Configuration Factors 

Codename: Mastiff Part Number: 258200-332 Last Saved On: 11/18/02 12:40 PM 



Factoren bij de configuratie 

Optimale omgeving 
De rackomgeving moet voldoen aan specifieke vereisten ten aanzien van ruimte, 
voeding, temperatuur en ventilatie voor optimale prestaties bij een minimum aan 
onderhoud.  

Ruimtevereisten 

Denk aan het volgende wanneer u bepaalt waar u het rack plaatst: 

• 

• 

• 

• 

U heeft een ruimte van minimaal 1,2 m nodig rondom de pallet en boven het rack 
om de verpakking te verwijderen. 

U heeft aan de voorkant van het rack minimaal 86 cm ruimte nodig om de deur 
helemaal te kunnen openen. 

U heeft achter het rack minimaal 75 cm ruimte nodig om toegang te krijgen tot 
de onderdelen. 

Rondom een voedingseenheid is minimaal 38 cm ruimte nodig voor onderhoud. 

Voedingsvereisten 
 

 

WAARSCHUWING:  Ter voorkoming van lichamelijk letsel, brand of bescha-
diging van de apparatuur mag u de netvoedingsaansluiting waarop het rack is 
aangesloten, niet overbelasten. Raadpleeg het elektriciteitsbedrijf in uw regio 
voor de bekabelings- en installatievereisten. 

Houd rekening met het volgende wanneer u de voedingsdistributievereisten voor uw 
rackconfiguratie plant:  

• 

• 

De stroombelasting moet gelijkmatig worden verdeeld over de beschikbare 
stroomgroepen. 

De totale elektrische belasting van het systeem mag niet meer bedragen dan 80% 
van de nominale belastingswaarde van de desbetreffende stroomkring. 
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Factoren bij de configuratie 

• Als u een UPS gebruikt, mag de belasting maximaal 80% bedragen van de 
maximale belasting die is aangegeven op de UPS. 

 

 
VOORZICHTIG:  Controleer of de spanningsschakelaars juist zijn ingesteld  
(115V of 230V) om het risico van schade aan de apparatuur te beperken. Als de 
spanningsschakelaar niet goed is ingesteld, raken de onderdelen beschadigd 
wanneer u de voeding inschakelt.  

Deze apparatuur dient door erkende installateurs te worden geïnstalleerd conform  
de plaatselijke richtlijnen voor de elektrische installatie van IT-apparatuur. Deze 
apparatuur is ontworpen om te worden gebruikt in installaties die voldoen aan de 
National Electric Code (ANSI/NFPA -70, 1993) en de Code for Protection of 
Electronic Computer/Data Processing Equipment (NFPA-75, 1992). 

Raadpleeg voor informatie over de stroomsterkte van opties het label op het product 
met informatie hierover of de gebruikershandleiding die bij die optie is geleverd. 

Vereisten voor de aarding 

Voor een correcte werking en voor de veiligheid moeten alle onderdelen voor montage 
in een rack die op netvoeding werken, correct zijn geaard in overeenstemming met de 
Amerikaanse norm NFPA-70, 1993, Artikel 250. Alle apparaten voor stroomverdeling, 
de bedrading en stopcontacten moeten volgens deze norm zijn geaard. 

Wanneer er stekkerdozen voor de stroomvoorziening worden gebruikt, moet u 
controleren of elke aansluiting is geaard. Sluit elk onderdeel aan op een goed geaard 
stopcontact. 

 

 

WAARSCHUWING:  Beperk het risico van elektrische schokken of 
beschadiging van de apparatuur en schakel de beveiliging van de geaarde 
stekker niet uit. Deze apparatuur is ontworpen om te worden aangesloten  
op een geaard stopcontact dat altijd goed bereikbaar is. De randaarde is  
een belangrijke veiligheidsvoorziening. 
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Factoren bij de configuratie 

Temperatuurvereisten 

Zorg voor een blijvend veilige en betrouwbare werking van de apparatuur door het 
systeem in een goedgeventileerde omgeving met airconditioning te plaatsen. 

De maximaal aanbevolen bedrijfstemperatuur (TMRA) bedraagt voor de meeste 
serverproducten 35°C. De temperatuur in de ruimte waarin het rack zich bevindt, 
mag daarom niet hoger zijn dan 35°C.  

De bedrijfstemperatuur in het rack is altijd hoger dan de omgevingstemperatuur en 
hangt af van de configuratie van de apparatuur in het rack. Controleer de TMRA van 
elk onderdeel voordat u dit installeert.  

De maximumtemperatuur in het rack voor uw configuratie mag niet hoger zijn dan de 
waarden in de volgende tabel: 
 
Tabel 2-1:  Maximumtemperatuur in het rack 

Geïnstalleerde apparatuur Maximumtemperatuur in het rack 

HP servers voor montage in een rack 35°C 

HP opties voor montage in een rack 40°C 

HP PDU�s 50°C 

Opties van andere fabrikanten Raadpleeg de specificaties van de 
desbetreffende fabrikanten 

 

 
VOORZICHTIG:  U beperkt als volgt het risico van beschadiging van de apparatuur 
bij de installatie van opties van andere fabrikanten: 

• Zorg ervoor dat de optionele apparatuur de ventilatie van de producten voor 
montage in racks die al zijn geïnstalleerd niet belemmert en dat de temperatuur 
in het rack niet hoger wordt dan de door HP opgegeven maximumwaarde. 

• Zorg ervoor dat de door de fabrikant aanbevolen maximale omgevingstemperatuur 
van de optie niet wordt overschreden bij installatie in een HP rack.  

hp 10000-serie rack - gebruikershandleiding 2-7 

  

HP CONFIDENTIAL 
Writer: Amy L. Laffitte File Name: c-ch.2-Configuration Factors 

Codename: Mastiff Part Number: 258200-332 Last Saved On: 11/18/02 12:40 PM 



Factoren bij de configuratie 
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Vereisten voor de ventilatie 

HP producten voor montage in een rack zuigen normaal gesproken koele lucht  
aan via de voorkant en voeren warme lucht af door de achterkant van het rack.  
De voordeur van het rack moet daarom voldoende ventilatie bieden, zodat de  
lucht uit de ruimte waarin het systeem is geplaatst in de behuizing kan komen.  
De achterkant moet eveneens voldoende ventilatiemogelijkheden bieden, zodat 
warme lucht kan ontsnappen. Dek de ventilatieopeningen niet af.  

Ventilatoren 

Als er extra koeling nodig is, kunt u ventilatoren inzetten om de hete lucht aan  
de achterzijde van het rack weg te blazen. De hete lucht wordt aan de bovenkant 
afgevoerd. 

Afdekpanelen 

Als niet in alle posities aan de voorkant van het rack onderdelen zijn geplaatst, 
kunnen de open ruimten zorgen voor een verandering in de luchtstroming, wat de 
koeling binnen in het rack nadelig kan beïnvloeden. Sluit deze openingen af met 
afdekpanelen.  
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3 
Rack voorbereiden voor  

de installatie van componenten 

In dit hoofdstuk worden de volgende onderwerpen behandeld:  

• Benodigd gereedschap 

• Hardware controleren 

• Achterdeuren van het rack verwijderen 

• Zijpanelen verwijderen 

• Rack stabiliseren 

— Standalone racks 

— Meerdere racks 

• Server-/opslagconfiguraties versus switchconfiguraties 



Rack voorbereiden voor de installatie van componenten 

3-2 hp 10000-serie rack - gebruikershandleiding 

  

HP CONFIDENTIAL 
Writer: Amy L. Laffitte File Name: d-ch.3_Preparing.doc 

Codename: Mastiff Part Number: 258200-332 Last Saved On: 11/19/02 4:07 PM 

Benodigd gereedschap 

U heeft het volgende gereedschap nodig om de rackonderdelen te kunnen installeren: 

• platte schroevendraaier 

• kruiskopschroevendraaiers, nr. 1, 2 en 3 

• torx-schroevendraaiers, T-10, T-15, T-25 en T-30 

• verstelbare moersleutel 

• Allen-sleutel 

• bevestigingsgereedschap voor kooimoeren (wordt geleverd bij het materiaal bij 
het oorspronkelijke rack) 

Gebruik schroevendraaiers met batterijvoeding om makkelijker en efficiënter te 
werken als u het rack instelt en de onderdelen installeert. 

Hardware controleren 

Als u het rack en de onderdelen heeft uitgepakt, pakt u de onderdelenlijst van het HP 
rackpakket die u heeft gekregen. Controleer of u alle onderdelen op de lijst heeft 
ontvangen.  

U zult meestal wat bevestigingsmateriaal overhouden als u het rack heeft geconfigureerd 
en alle onderdelen heeft geïnstalleerd.  

 
BELANGRIJK:  Bewaar dit bevestigingsmateriaal voor later.  
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Achterdeuren van het rack verwijderen 

Verwijder de deuren van het rack als u de verschillende onderdelen installeert, zodat 
u er makkelijk van alle kanten bij kunt. Als uw rack zijpanelen heeft, verwijdert u 
deze ook voordat u de bevestigingsbeugels en andere hardware installeert.  

U verwijdert de voordeur van het rack als volgt: 

1. Ontgrendel de deur (1) en druk op de ontgrendelingsknop van de handgreep (2). 
De handgreep springt naar buiten.  

2. Trek de handgreep omhoog en naar buiten om de deur te openen (3). 

2

3

1

 
Afbeelding 3-1:  de voordeur van het rack openen 
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3. Trek de pen van de bovenste scharnier (1) omhoog. 

4. Kantel de deur naar buiten en til deze omhoog om de pen van de onderste 
scharnier (2) te verwijderen. 

5. Til de deur naar buiten en van het rack weg (3). Zet de deur overeind weg en zorg 
ervoor die niet beschadigd raakt. 

3

1

2

 
Afbeelding 3-2:  de voordeur verwijderen 
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U verwijdert de achterdeuren van het rack als volgt: 

1. Draai de handgreep naar rechts (1). 

2. Trek aan de handgreep om de deuren te openen (2). 

1

2

 
Afbeelding 3-3:  de achterdeuren openen 
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3. Open de scharnierbeugels door voor elke deur de bovenste pin omhoog te trekken 
en de onderste omlaag (1). 

4. Til de achterdeuren van de scharnierbeugels en verwijder ze van het rack (2).  
Zet de achterdeuren overeind weg en zorg ervoor deze niet beschadigd raken. 

2

1

1

 
Afbeelding 3-4:  de achterdeuren verwijderen 
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Zijpanelen verwijderen 

U verwijdert de zijpanelen als volgt: 

1. Maak de twee vergrendelingen waarmee de zijpanelen aan het rack zijn  
bevestigd (1) los.  

2. Til de zijpanelen omhoog om deze los te maken uit de haken aan het rackframe (2). 

3. Verwijder beide zijpanelen van het rack (3). Zet de panelen overeind weg en zorg 
ervoor deze niet beschadigd raken. 

1

2

3

 
Afbeelding 3-5:  de zijpanelen van het rack verwijderen 

U vindt instructies voor het terugplaatsen van de zijpanelen op de kaart 
Uitbreidingsset met zijpanelen - Installatie-instructies. 
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Rack stabiliseren 
 

 

WAARSCHUWING:  In een rack kunt u computeronderdelen boven elkaar 
plaatsen. Om het risico van persoonlijk letsel en schade aan de apparatuur  
te beperken, moet u de volgende instructies zorgvuldig opvolgen en alle 
waarschuwingen en voorschriften in deze installatie-instructies in acht nemen.

Standalone racks 
Als u één rack (een standalone rack) installeert, moet u controleren of het rack 
waterpas staat en of de stabilisatiesteunen zijn bevestigd voordat u onderdelen in het 
rack plaatst. Als u onderdelen plaatst in een niet-gestabiliseerd rack, kan het rack uit 
balans raken en omvallen. 

Stelvoetjes 

U kunt de stelvoetjes naast elk zwenkwieltje op het rack uitdraaien, totdat zij de vloer 
raken. Zorg ervoor dat de voetjes op de meegeleverde voetstukken komen te rusten. 
Deze voetjes ondersteunen het rack en worden gebruikt om oneffenheden in de vloer 
op te vangen.  

Nadat u het rack op zijn definitieve positie heeft geplaatst, draait u met behulp  
van een verstelbare moersleutel de stelvoetjes helemaal uit totdat het gewicht van  
het rack op de stelvoetjes en voetstukken rust en niet op de zwenkwieltjes. Hiermee 
stabiliseert u het rack voor de installatie van de onderdelen. 

 

 

VOORZICHTIG:  Om het risico van schade aan de zwenkwieltjes te beperken moet u 
ervoor zorgen dat het volledige gewicht van het rack op de stelvoetjes rust en niet op 
de zwenkwieltjes. De zwenkwieltjes zijn uitsluitend bedoeld als hulpmiddel voor het 
verplaatsen van het rack. Zij zijn niet bedoeld om het gewicht van het rack te dragen  
en raken beschadigd als het gewicht van het rack langdurig op de wieltjes rust.  
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Stabilisatiesteunen 
 

 

WAARSCHUWING:  Om het risico van lichamelijk letsel te beperken moet u aan 
alle standalone (niet-gekoppelde) racks stabilisatiesteunen voor HP serie racks 
bevestigen.  

De uitbreidingsset met stabilisatiesteunen bevat drie full-size en twee aangepaste 
stabilisatiesteunen. 

• De full-size stabilisatiesteunen zijn voor standalone racks. Bevestig één steun  
aan de voorkant en één aan de beide zijkanten van het rack. U hoeft geen 
stabilisatiesteunen te bevestigen aan de achterkant van een standalone rack. 

• De aangepaste stabilisatiesteunen zijn voor gekoppelde racks. Bevestig één 
aangepaste steun aan de voorzijde van het rack wanneer u dit tussen racks  
van andere leveranciers plaatst. 

 
OPMERKING:  De uitbreidingsset met stabilisatiesteunen wordt standaard bij elk rack 
model 10622 geleverd.  

 
Afbeelding 3-6:  bevestigde full-size stabilisatiesteunen 
(bovenaanzicht)  
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Meerdere racks 

Voor meer ruimte en stabiliteit kunt u 10000-serie racks aan elkaar koppelen door  
de koppelingsset of de verspringende koppelingsset (afhankelijk van serie, hoogte  
en diepte) te installeren.  

• Koppelingsset: hiermee koppelt u meerdere racks van dezelfde serie, hoogte en 
diepte aan elkaar. 

• Verspringende koppelingsset: hiermee koppelt u meerdere racks van 
verschillende series met dezelfde hoogte maar verschillende diepte aan elkaar. 

Neem de volgende tips in overweging bij configuraties met meerdere racks:  

• Bij gekoppelde racks hoeft u geen stabilisatiesteunen te gebruiken. 

• Bij gekoppelde racks moet u aangepaste steunen gebruiken. 

• Het aantal benodigde koppelingssets is gelijk aan het aantal racks min één. 

• Plaats en installeer een van beide koppelingssets voordat u onderdelen in de racks 
installeert. 

• U kunt racks uit verschillende series aan elkaar koppelen, mits zij dezelfde 
hoogte hebben. 

Server-/opslagconfiguraties versus 
switchconfiguraties 

Het 10000-serie rack is uitgerust met onderling verwisselbare voor- en achterdeuren, 
waardoor u het rack kunt gebruiken voor server-/opslagtoepassingen of 
switchtoepassingen. Het 10842-rack wordt geleverd in een server-/opslagconfiguratie 
met interne bevestigingsrails die aan de voorkant zijn uitgelijnd, waardoor u aan de 
achterkant van het rack ruimte heeft voor kabelarmen. 
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4 
Componenten installeren 

 
BELANGRIJK:  U wordt ten zeerste aangeraden om uw rack te configureren met het 
hulpprogramma Rack Builder Online voordat u met de installatie begint. 

In dit hoofdstuk worden de volgende onderwerpen behandeld: 

• Algemene richtlijnen 

• Installatievolgorde 

• Sjabloon gebruiken 

• Kooimoeren plaatsen 

• Rails voorbereiden en installeren 

• Onderdeel voorbereiden 

• Onderdeel installeren 

— Onderdeel in het rack plaatsen 

— Kabelarm bevestigen 

— Kabels aansluiten 

— Kabels leiden 
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Algemene richtlijnen 
 

 

WAARSCHUWING:  Zorg ervoor dat het rack altijd op een stabiele ondergrond 
is geplaatst voordat u een onderdeel uit het rack haalt, om het risico van 
lichamelijk letsel te beperken. Een rack kan instabiel worden als meer dan  
één onderdeel is uitgeschoven. Laat slechts één onderdeel tegelijk uit de 
behuizing steken. 

 

 

WAARSCHUWING:  Plaats het zwaarste apparaat onderin en laad het rack altijd 
van onder naar boven, om het risico van persoonlijk letsel of schade aan de 
apparatuur te beperken. Hierdoor komt het zwaartepunt van het rack laag te 
liggen en voorkomt u dat het onstabiel wordt. Zie hoofdstuk 2, ‘Factoren bij  
de configuratie’, voor meer informatie over de plaatsing van onderdelen die  
in een rack worden geplaatst.  

 

 

WAARSCHUWING:  Beperk het risico van persoonlijk letsel en schade aan  
de apparatuur door ervoor te zorgen dat: 

• de stelvoetjes van de behuizing op de grond rusten; 

• het volle gewicht van het rack op de stelvoetjes rust; 

• de stabilisatiesteunen aan het rack zijn bevestigd (bij installatie in een 
enkel rack);  

• de racks aan elkaar zijn gekoppeld (bij installatie van meerdere racks);  

• er maar één onderdeel tegelijk uit het rack is geschoven. Een rack kan 
instabiel worden als meer dan één onderdeel is uitgeschoven.  

 

 

VOORZICHTIG:  U beperkt als volgt het risico van beschadiging van de apparatuur 
bij de installatie van opties van andere fabrikanten:  

• Zorg ervoor dat de optionele apparatuur de luchtstroom naar de ProLiant ™ 
servers voor montage in racks niet blokkeert en dat de temperatuur in het rack 
niet uitkomt boven de opgegeven maximumtemperatuur. 

• Zorg ervoor dat de geïnstalleerde apparatuur de door de fabrikant aanbevolen 
maximale bedrijfstemperatuur niet overschrijdt. 
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Neem deze algemene richtlijnen in acht wanneer u de onderdelen laadt:  

• Raadpleeg de gebruikersdocumentatie bij de specifieke onderdelen of onderdelen 
van derden voor uitgebreide installatie-instructies voor het betreffende onderdeel. 

• Zie appendix A, ‘Elektrostatische ontlading’, voordat u de onderdelen in het rack 
installeert. 

• Gebruik de configuratie die u heeft voorbereid met het hulpprogramma Rack 
Builder Online als richtlijn voor de installatie van de onderdelen. 

• Installeer eerst de zwaarste onderdelen onderin het rack en werk van daaruit  
naar boven. 

• Zorg ervoor dat de gewichtsbelasting gelijkelijk wordt verdeeld over aan elkaar 
gekoppelde racks. Als u bijvoorbeeld meerdere UPS-eenheden (Uninterruptible 
Power Supply) en meerdere servers heeft, moet u niet alle UPS-eenheden in één 
rack plaatsen. Verdeel de eenheden gelijkmatig over de onderste posities van  
de racks. 

• Laat een ruimte van minimaal 76 cm vrij tussen de muur en het rack zodat u  
er goed bij kunt voor installatie en onderhoud. 
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Installatieoverzicht 
 

OPMERKING:  U moet de stabilisatiesteunen installeren voordat u een onderdeel installeert.  

 
BELANGRIJK:  De volgende installatie-instructies gelden voor standaardinstallaties. 
Raadpleeg de documentatie bij het betreffende onderdeel voor specifieke installatie-
instructies.  

In de volgende stappen wordt de procedure omschreven voor het installeren van 
onderdelen in racks: installeer eerst apparatuur van nul U, zoals PDU's, 
schakeleenheden, enzovoort.  

1. Bepaal met de sjabloon in het rack de juiste posities voor het installatiemateriaal 
en markeer die. 

2. Plaats de kooimoeren in het rack.  

3. Bereid de vaste rails en/of de schuifrails voor en installeer deze. 

4. Tref de benodigde voorbereidingen aan het onderdeel om dit in het rack  
te monteren. 

5. Plaats het onderdeel in het rack en zet dat vast. 

6. Bevestig de kabelarm aan het rack en vervolgens aan het onderdeel. 

7. Sluit de kabels en netsnoeren aan. Neem alle waarschuwingen en opmerkingen  
in de installatie-instructies van de betreffende onderdelen ter harte. 

8. Verwijder het kabeltoegangspaneel en leid de kabels. 
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Sjabloon gebruiken 

Markeer met de sjabloon die u bij het onderdeel heeft gekregen de plaatsen waar het 
bevestigingsmateriaal wordt vastgemaakt op de bevestigingsrails van het rack.  

1. Druk de lipjes (gemarkeerd met !) aan de bovenkant van de sjabloon naar 
binnen en steek de lipjes in de juiste openingen van de bevestigingsrails.  

2. Zorg dat het gatenpatroon aan de zijkanten van de sjabloon overeenkomt met  
het gatenpatroon in de bevestigingsrails.  

Let op dat u op de juiste plaats begint. Als zich direct onder de gekozen locatie  
voor het nieuwe onderdeel al een onderdeel bevindt, zet u de sjabloon op het eerder 
geplaatste onderdeel tegen de voorste rails. 

 
Afbeelding 4-1:  meten met de sjabloon 

3. Gebruik de voorkant van de sjabloon om de bevestigingspunten voor de 
rackbevestigingsbeugels, de rails, de onderdelen of de kooimoeren aan  
de voorzijde van het rack te markeren.  

4. Gebruik de achterkant van de sjabloon om de bevestigingspunten voor de 
rackbevestigingsbeugels, de rails, de onderdelen of de kooimoeren aan de 
achterzijde van het rack te markeren.  



Componenten installeren 

4-6 hp 10000-serie rack - gebruikershandleiding 

  

HP CONFIDENTIAL 
Writer: Amy L. Laffitte File Name: e-ch.4-Components.doc 

Codename: Mastiff Part Number: 258200-332 Last Saved On: 11/19/02 4:10 PM 

Kooimoeren aanbrengen 

Plaats met het hulpmiddel voor plaatsing van de kooimoeren de kooimoeren aan  
de binnenkant van de bevestigingsrails.  

1. Haak het onderste lipje van de kooimoer in het vierkante gat in de rail. 

2. Steek de punt van het hulpmiddel door het gat en haak die aan het bovenste  
lipje van de kooimoer.  

3. Trek de kooimoer met het hulpmiddel door het gat totdat het bovenste lipje  
op zijn plaats klikt. 

 
Afbeelding 4-2:  de kooimoeren aanbrengen 
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Rails voorbereiden en installeren 
 

BELANGRIJK:  De volgende installatie-instructies gelden voor standaardinstallaties. 
Raadpleeg de documentatie bij het betreffende onderdeel voor specifieke installatie-
instructies. 

Er zijn twee soorten rails voor rackmontage: 

• verstelbare, vaste rails 

• schuifrails 

Verstelbare vaste rail voorbereiden 

Onderdelen die met verstelbare vaste rails worden bevestigd, zijn meestal bedoeld 
om slechts eenmaal, bij de eerste installatie, in het rack te worden geschoven. 

1. Draai de vleugelmoeren (1) los en stel de beugels voor rackmontage (2) in op  
de gewenste lengte.  

1 2

 
Afbeelding 4-3:  de vaste rails verstellen 

2. Draai de vleugelmoeren iets aan om de beugels op hun plaats te houden tijdens 
de installatie. 



Componenten installeren 

4-8 hp 10000-serie rack - gebruikershandleiding 

  

HP CONFIDENTIAL 
Writer: Amy L. Laffitte File Name: e-ch.4-Components.doc 

Codename: Mastiff Part Number: 258200-332 Last Saved On: 11/19/02 4:10 PM 

Verstelbare vaste rail installeren 
1. Steek minimaal één schroef door de rackbevestigingsrail en zet de verstelbare, 

vaste rail vast aan de voorkant van het rack. 
 

OPMERKING:  Plaats voor extra ondersteuning na de installatie van de onderdelen 
minimaal nog één schroef in elke verstelbare rail. 

 
Afbeelding 4-4:  de verstelbare vaste rail aan de 
voorkant van het rack bevestigen 
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2. Steek ten minste één schroef door de railbevestigingsbeugel en in de kooimoeren 
die u eerder heeft geïnstalleerd, en zet de verstelbare vaste rail vast aan de 
achterkant van het rack. 

 
OPMERKING:  Plaats voor extra ondersteuning na de installatie van de onderdelen 
minimaal nog één schroef in elke verstelbare rail. 

 
Afbeelding 4-5:  de verstelbare vaste rail aan de 
achterkant van het rack bevestigen 

3. Draai de vleugelmoeren op de verstelbare rails weer vast.  

U kunt nu de onderdelen op de verstelbare vaste rails installeren. 
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Schuifrail voorbereiden 

Onderdelen die met dit type rail worden bevestigd, moeten gemakkelijk toegankelijk 
zijn en/of onderhouden kunnen worden. 

1. Trek de onderdeelrail naar buiten totdat de ontgrendeling van de onderdeelrail 
klikt (1). 

2. Houd de railontgrendeling van het onderdeel (2) naar beneden en verwijder de 
onderdeelrail volledig uit de schuifrailmodule.  

 
OPMERKING:  U bevestigt de onderdeelrail aan het onderdeel voordat u de eenheid in 
het rack schuift.  

2
1

 
Afbeelding 4-6:  de onderdeelrail verwijderen uit de 
beugelrail 
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3. Nadat u de onderdeelrail heeft verwijderd, bevestigt u de schuifrailmodule aan de 
rackbevestigingsbeugels. Let op de juiste stand van de rackbevestigingsbeugels: 

a. De voorste flens (1) heeft uitlijningslipjes. 

b. De achterste flens (2) wordt gebruikt voor installatie dicht tegen het rack. 
 

OPMERKING:  Er zijn in totaal acht schroefgaten in de standaard-rackbevestigingsbeugels. 
Het aantal schroefgaten dat nodig is, is afhankelijk van het onderdeel dat u installeert. Lees in 
de documentatie bij het onderdeel welke schroeven nodig zijn.  

1 2

 
Afbeelding 4-7:  rackbevestigingsbeugels 
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4. Let op de juiste stand van de schuifrailmodule: 

a. Langs het voorste gedeelte van de schuifrailmodule (1) kan het schuifstuk 
aan de binnenkant over de kogellagers naar voren schuiven. 

b. De achterkant van de schuifrailmodule (2) heeft een stop voor de binnenste 
schuif. 

 
OPMERKING:  Leg de voorzijden precies tegen elkaar en leg één rackbevestigingsbeugel 
en één schuifrailmodule tegen elkaar zodat de schroefgaten tegenover elkaar liggen.  

1

2

 
Afbeelding 4-8:  de juiste stand van de schuifrailmodule 

5. Schuif het binnenste schuifstuk in de schuifrail uit totdat de schroefgaten in  
de rackbevestigingsbeugel en de schuifrail tegenover elkaar liggen (1). Zet de 
schuifrailmodule vast aan de rackbevestigingsbeugel door één 8-32 x 3/8 schroef 
in elk van de drie vrijgekomen gaten te plaatsen, twee bij de achterkant en één bij 
de voorkant van de schuifrailmodule. 
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6. Verstel het schuifstuk binnenin totdat u toegang krijgt tot een volgend schroefgat (2). 
Draai hier een 8-32 x 3/8-schroef in. 

7. Verstel het schuifstuk nogmaals en plaats de laatste 8-32 x 3/8 schroef (3) in het 
vrijgekomen schroefgat. 

1

2

3

 
Afbeelding 4-9:  de schuifrailmodule bevestigen aan de 
rackbevestigingsbeugels 

De schuifrails zijn nu gereed om te worden geïnstalleerd. 
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Schuifrails installeren 
1. Lijn de voorkant van de schuifrail uit met de voorkant van het rack en zet de rail 

vast met twee M6 x 16 schroeven.  
 

OPMERKING:  De lipjes aan de voorkant van de schuifrails zijn bedoeld als hulpmiddel  
bij het correct uitlijnen van de bevestigingsrails.  

 
Afbeelding 4-10:  de voorkant van de schuifrails 
vastzetten 
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2. Lijn de achterkant van elke schuifrail uit ten opzichte van de kooimoeren aan  
de achterkant van het rack en zet de rails vast met twee M6 x 16 schroeven.  

 
Afbeelding 4-11:  de achterkant van de schuifrails 
vastzetten 

Onderdeel voorbereiden 

Hier volgen de algemene instructies voor de installatie van een standaardonderdeel 
voor montage in een rack. Raadpleeg de documentatie bij elk onderdeel voor 
volledige installatie-instructies. 

Verstelbare vaste rails 

Als het onderdeel aan vaste rails wordt bevestigd, hoeft u in het algemeen niets 
extra's te installeren op het chassis van het onderdeel. Het onderdeel schuift op zijn 
plaats via de rails die u in het rack heeft geïnstalleerd. 
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Schuifrails 

Voor de installatie met een schuifrail moet u de onderdeelrails aan het onderdeel 
bevestigen voordat u het onderdeel in het rack kunt plaatsen. 

1. Zoek de onderdeelrails die u opzij heeft gelegd toen u die eerder verwijderde  
uit de schuifrails. 

2. Bevestig elke onderdeelrail met drie 8-32 x 3/8-schroeven aan de zijkant van  
het onderdeel.  

 
Afbeelding 4-12:  de onderdeelrails aan het onderdeel 
bevestigen 
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Beugel voor kabelarm 

Als u voor het onderdeel gebruikmaakt van een kabelarm, zet u de beugel die de 
kabelarm ondersteunt vast met twee 6-32 x ¼ schroeven. 

 
OPMERKING:  De kabelarm wordt bevestigd nadat het onderdeel in het rack is geplaatst. 

 
Afbeelding 4-13:  de kabelarmbeugel bevestigen aan het 
onderdeel 
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Onderdeel installeren 

Nadat u al het materiaal voor de bevestiging in het rack hebt aangebracht op het 
onderdeel, kunt u het onderdeel in het rack plaatsen. 

 

 

WAARSCHUWING:  Onderdelen kunnen erg zwaar zijn. Volg de onderstaande 
instructies op om het risico van lichamelijk letsel of beschadiging van de 
apparatuur te beperken:  

• Verwijder alle pluggable voedingsbronnen en eenheden om het totale 
gewicht van het apparaat te verminderen. 

• Houd u aan de lokale gezondheids- en veiligheidsvoorschriften en 
richtlijnen voor het hanteren van materialen.  

• Vraag hulp wanneer u het product moet optillen of stabiliseren tijdens 
installatie of verwijdering, met name wanneer het product niet is bevestigd 
aan de rails.  

• Wanneer het product niet is bevestigd aan de rails, is het instabiel tijdens 
de installatie in of de verwijdering uit het rack.  

Onderdeel in het rack plaatsen 
 

BELANGRIJK:  Lees de waarschuwingen en opmerkingen in dit gedeelte en volg deze op.  

U plaatst als volgt een onderdeel in het rack: 

1. Zorg ervoor dat u beschikt over voldoende personen of een mechanisch 
tilsysteem om u te helpen bij de plaatsing van het onderdeel in het rack. 

2. Schuif de schuifrails helemaal naar buiten.  

3. Zorg ervoor dat de eenheid goed is ondersteund, til de eenheid op en plaats de 
onderdeelrails op het chassis tegen de schuifrails op het rack.  
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4. Druk de ontgrendelingen van de onderdeelrails aan weerszijden van het 
onderdeel naar binnen en schuif de eenheid helemaal naar achteren in het rack. 

 
OPMERKING:  De eerste keer dat u de eenheid in het rack schuift, moet u mogelijk wat 
meer kracht zetten om de kogellagers losser te maken. Daarna zouden de kogellagers 
makkelijk moeten schuiven.  

5. Draai de schroeven aan de voorkant van de eenheid met de kooimoeren vast  
om de eenheid vast te zetten aan het rack. 

I
0

 
Afbeelding 4-14:  het onderdeel in het rack plaatsen 
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Kabelarm bevestigen 
1. Trek de kabelarm naar buiten en buig de beugel met scharnieren naar rechts.  

2. Bevestig de kabelarm met twee M6 x 12-schroeven aan de beugel die u eerder 
aan het onderdeel heeft bevestigd.  

 
Afbeelding 4-15:  de kabelarm bevestigen aan de beugel 



Componenten installeren 

hp 10000-serie rack - gebruikershandleiding 4-21 

  

HP CONFIDENTIAL 
Writer: Amy L. Laffitte File Name: e-ch.4-Components.doc 

Codename: Mastiff Part Number: 258200-332 Last Saved On: 11/19/02 4:10 PM 

3. Houd het borgplaatje achter de bevestigingsbeugel aan de achterkant van het rack 
en bevestig de kabelarm aan de rail met twee 10-32 x 5/8-schroeven. 

 
OPMERKING:  Als u de eenheid in de voorkant van het rack schuift, vouwt de kabelarm 
samen, als u de eenheid naar buiten schuift, klapt de kabelarm uit. Hierdoor blijven de 
kabels aangesloten op de eenheid en raken zij niet in de knoop.  

 
Afbeelding 4-16:  de kabelarm aan het rack bevestigen 

4. Bevestig alle kabels die u op het onderdeel aansluit aan deze arm. 
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Kabels aansluiten 

1. Sluit alle kabels aan die moeten worden aangesloten op het onderdeel. 

2. U sluit als volgt het netsnoer aan: 

a. Verwijder het label waarmee de netvoedingsaansluiting is afgedekt. 

b. Stel de spanningschakelaar in op de juiste positie. 

c. Sluit het netsnoer aan op de eenheid. 

 
Afbeelding 4-17:  het netsnoer op het onderdeel 
aansluiten 
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Kabels leiden 
1. Bundel alle kabels, inclusief de voedingskabel, samen terwijl de kabelarm is 

uitgestrekt. 

2. Zet de kabels met de meegeleverde bevestigingsmaterialen vast aan de kabelarm. 
 

OPMERKING:  Laat voldoende speling in de kabels zodat u de kabelarm makkelijk kunt 
buigen. 

3. Leid de gebundelde kabels over de bovenkant van de kabelarm en naar beneden 
door de kabelgoot, indien aanwezig. 

 
Afbeelding 4-18:  de kabels voor server-
/opslagtoepasingen leiden 

4. Verwijder het kabeltoegangspaneel, indien aanwezig. 
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5. U verwijdert als volgt het kabeltoegangspaneel:  
 

OPMERKING:  U kunt het kabeltoegangspaneel verwijderen via de linkerachterdeur.  

a. Draai de handgreep naar rechts.  

b. Trek aan de handgreep om de deuren te openen (1). 

c. Maak de scharnieren van het kabeltoegangspaneel los (2) en schroef de  
twee schroeven los (3). Bewaar de schroeven en scharnierbeugels voor  
een volgende stap in de procedure. 

d. Verwijder het kabeltoegangspaneel van de scharnierbeugel (4). Zet het 
paneel overeind weg en zorg ervoor het niet beschadigd raakt. 

1
3

3

4 2

 
Afbeelding 4-19:  het kabeltoegangspaneel verwijderen 
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WAARSCHUWING:  U voorkomt als volgt het risico van persoonlijk letsel en 
schade aan de apparatuur: 

• Gebruik altijd een geaarde netsnoerstekker. De geaarde stekker is een 
belangrijke veiligheidsvoorziening. 

• Steek het netsnoer in een geaard stopcontact dat altijd makkelijk te 
bereiken is. 

• Zorg er bij het gebruik van optionele stroomverdelingsapparatuur voor dat 
de aarding gehandhaafd blijft voor elke verbinding door elk onderdeel aan 
te sluiten op een goed geaard stopcontact.  

 

 

VOORZICHTIG:  Controleer of de spanningsschakelaars juist zijn ingesteld  
(115V of 230V) om het risico van schade aan de apparatuur te beperken. Als de 
spanningsschakelaar niet goed is ingesteld raken de onderdelen beschadigd 
wanneer u de voeding inschakelt. 

 

6. Nadat alle kabels en netsnoeren naar de juiste aansluiting zijn geleid, sluit u de 
netsnoeren aan op een aan/uit-schakelaar, zoals een stroomverdeeleenheid met 
voldoende capaciteit.  

 
OPMERKING:  Als u geen stroomverdeeleenheid gebruikt, leidt u de netsnoeren 
rechtstreeks naar een geaard stopcontact. 
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Rackuitbreidingssets 

De volgende rackuitbreidingssets zijn verkrijgbaar voor gebruik met het HP 10000-
serie rack:  

• rack-koppelingsset 

• set afdekplaatjes. 

• set met railadapter van 64 cm 

• kabelbeheerset voor de D-ring 

• uitbreidingsset rackventilator (110V/220V) 

• aardingsset 

• set zijpanelen voor het rack 

• rackstabilisatieset 

Zie voor meer informatie de HP website: www.hp.com. 



 

hp 10000-serie rack - gebruikershandleiding 5-1 

  

HP CONFIDENTIAL 
Writer: Amy L. Laffitte File Name: f-ch.5-Specs.doc 

Codename: Mastiff Part Number: 258200-332 Last Saved On: 11/19/02 4:14 PM 

5 
Specificaties 

 

Tabel 5-1:  Model 10622 

Afmetingen   

Afmeting kast Hoogte 1.092 mm 

 Diepte 1.016 mm 

 Breedte 610 mm 

Afmetingen voor 
vervoer (met 
verpakkings-
materialen) 

Hoogte 1.346 mm 

 Diepte 1.219 mm 

 Breedte 813 mm 

Gewicht   

In bedrijf  80 kg 

Transport  102 kg 



Specificaties 
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Tabel 5-2:  Model 10636 

Afmetingen   

Afmeting kast Hoogte 1.753 mm 

 Diepte 1.016 cm 

 Breedte 610 mm 

Afmetingen voor vervoer 
(met verpakkings-
materialen) 

Hoogte 1.905 mm 

 Diepte 1.219 mm 

 Breedte 813 mm 

Gewicht   

In bedrijf  100 kg 

Transport  123 kg 

 

Tabel 5-3:  Model 10642 

Afmetingen   

Afmeting kast Hoogte 2.006 mm 

 Diepte 1.106 cm 

 Breedte 610 mm 

Afmetingen voor vervoer 
(met verpakkings-
materialen) 

Hoogte 2.184 mm 

 Diepte 1.219 mm 

 Breedte 813 mm 

Gewicht   

In bedrijf  115 kg 

Transport  148 kg 



Specificaties 
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Tabel 5-4:  Model 10647 

Afmetingen   

Afmeting kast Hoogte 2.286 mm 

 Diepte 1.016 cm 

 Breedte 610 mm 

Afmetingen voor vervoer 
(met verpakkings-
materialen) 

Hoogte 2.438 mm 

 Diepte 1.219 mm 

 Breedte 813 mm 

Gewicht   

In bedrijf  111 kg 

Transport  129 kg 



A 
Elektrostatische ontlading 

Neem, om schade aan het systeem te voorkomen, voorzorgsmaatregelen bij het 
installeren van het systeem en het hanteren van de onderdelen. Een ontlading van 
statische elektriciteit van een vinger of andere geleider kan systeemkaarten of andere 
onderdelen die gevoelig zijn voor elektrostatische ontlading beschadigen. Dit soort 
schade kan de levensduur van het apparaat bekorten. 

Houd u aan de volgende richtlijnen om schade door ontlading van statische 
elektriciteit te voorkomen: 

• 

• 

• 

• 

• 

Zorg ervoor dat u producten zo weinig mogelijk met de handen aanraakt door  
ze in een antistatische verpakking te vervoeren en te bewaren. 

Bewaar onderdelen in de antistatische verpakking totdat ze in een omgeving 
zonder statische elektriciteit komen. 

Plaats de onderdelen op een geaard oppervlak voordat u ze uit de verpakking 
haalt. 

Raak geen pinnen, voedingsdraden of circuits aan. 

Zorg dat u geen elektriciteit geleidt als u een onderdeel aanraakt dat gevoelig  
is voor statische elektriciteit. 
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• 

• 

• 

• 

Aardingsmethoden 
Er zijn verschillende methoden waarmee u voor aarding kunt zorgen. Gebruik een  
of meer van de volgende aardingsmethoden als u onderdelen gaat installeren of 
hanteren: 

Gebruik een polsbandje dat via een aardedraad is verbonden met een geaard 
werkstation of de behuizing van de computer. Polsbandjes zijn flexibele bandjes 
met een minimale weerstand van 1 MOhm ± 10 procent in de aardedraden.  
Draag voor een juiste aarding de bandjes strak tegen de huid. 

Gebruik hiel-, teen- of schoenbandjes bij staande werkstations. Draag de bandjes 
om beide voeten wanneer u op geleidende vloeren of dissiperende vloermatten 
staat. 

Gebruik geleidend onderhoudsgereedschap. 

Gebruik een draagbare gereedschapskist met een opvouwbare dissiperende 
werkmat. 

Als u niet over de aanbevolen hulpmiddelen voor juiste aarding beschikt, moet u het 
onderdeel laten installeren door een geautoriseerde HP Business of Service Partner. 

 
OPMERKING:  Neem contact op met een geautoriseerde HP Business of Service Partner 
voor meer informatie over statische elektriciteit of hulp bij de HP van het product. 

 



B 
Instructies voor vervoer 

OPMERKING:  In dit hoofdstuk vindt u slechts een greep uit de vele overwegingen die u bij  
de aflevering kunt maken. Ga voor meer informatie naar de webpagina Best Practices op 
www.hp.com. 

Transportmethoden 
Afhankelijk van de omstandigheden en de beschikbare tijd zijn er drie manieren  
om het rack te vervoeren: door de lucht, over de weg en over zee. 

Vervoer door de lucht 

Alle racks kunnen rechtop (op een pallet of een pallet met antischokmateriaal) of 
horizontaal (in een krat) in een vliegtuig worden vervoerd. Een 10842 rack is met 
verpakking 217 cm hoog. Luchtvracht mag echter niet hoger dan 218,4 cm zijn.  
Om deze reden kunnen alleen de grootste vrachtvliegtuigen het rack rechtop 
vervoeren. Als op het vliegveld waar u het rack naar verzendt, geen grote 
vrachtvliegtuigen kunnen landen, moet het 10842 rack horizontaal in een krat  
worden vervoerd.  

De laadruimte in een passagiersvliegtuig is maximaal 160 cm hoog. Aangezien  
een 10622 rack op een pallet kleiner is, kunt u dit rack makkelijker per vliegtuig 
vervoeren. Dit rack moet rechtop op een pallet worden vervoerd. Deze racks mogen 
niet op elkaar worden gestapeld.  

 

 
VOORZICHTIG:  Als het rack een geïntegreerd model is, MOET het rechtop worden 
vervoerd. Als dit niet mogelijk is, moet u alle onderdelen van het rack verwijderen en 
deze apart vervoeren, of een andere manier van transport kiezen.  
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Instructies voor vervoer 

Gezien de forse afmetingen en het gewicht van de racks is het verstandig de 
vervoerder te vragen of er beperkingen gelden voordat u het rack verzendt. 

Vervoer over de weg 

Alle racks kunnen met een gewoon vervoersbedrijf worden vervoerd. Vervoersbedrijven 
met luchtgeveerde voertuigen genieten de voorkeur. Verzend racks rechtopstaand op een 
pallet. Leg racks niet neer en stapel niet twee racks op elkaar. Gezien de forse afmetingen 
en het gewicht van de racks is het verstandig de vervoerder te vragen of er beperkingen 
gelden voordat u het rack verzendt. 

Vervoer over zee 

U kunt racks over zee verzenden, maar dat duurt vier tot zes weken. Verzend racks 
rechtopstaand op een pallet. Leg racks niet neer en stapel niet twee racks op elkaar. 

Leveringsservice 
HP biedt klanten in Noord-Amerika twee manieren van vervoer. Inside Rack 
Delivery Service en Expedited Rack Delivery Service. Als u zowel Inside Rack 
Delivery als Expedited Rack Delivery wilt, moet u beide artikelnummers op het 
bestelformulier opgeven. 

Inside Rack Delivery Service 

Inside Rack Delivery Service (artikelnummer 184649-001) is beschikbaar voor de 
ontvangende partij die niet beschikt over de juiste faciliteiten voor de standaard deur-
tot-deur levering, of wanneer u het rack op een speciale locatie wilt laten afleveren. 
Het rack wordt zo dicht mogelijk naar de gewenste locatie vervoerd. Racks worden 
niet een trap opgedragen en de ruimten moeten vrij toegankelijk zijn, anders wordt 
het rack voor de deur achtergelaten. 
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Instructies voor vervoer 

Voordelen 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Het rack op de pallet wordt door de vervoerder afgeladen. 

De vervoerder zorgt voor de benodigdheden voor de omgang met materiaal. 

Het rack wordt binnen de faciliteit op de gewenste locatie afgeleverd 
(zie �Beperkingen�). 

De bezorgdienst geldt voor een enkel rack. 

Beperkingen 
Als een niet-geïntegreerd rack wordt vervoerd, moeten deuren en gangen groot 
genoeg zijn voor een pallet van 99 x 122 cm. 

De deuren en gangen moeten voor het 10842 rack ten minste 2 meter hoog zijn. 

De ontvanger moet bij levering op een hoger of lager gelegen verdieping zorgen 
voor een goede vrachtlift. 

De vervoerder haalt het rack niet van de pallet. 

De vervoerder verwijdert de pallet of verpakking niet. 

Expedited Rack Delivery Service 

Expedited Rack Delivery Service (artikelnummer 184449-001) is beschikbaar in de 
uitzonderlijke gevallen dat zending via de lucht noodzakelijk is. 

Voordelen 
Het rack wordt indien nodig speciaal verpakt. 

Verzending vindt plaats door een luchtvaartmaatschappij die door HP wordt 
geselecteerd. 

De bezorgdienst geldt voor een enkel rack. 

Beperkingen 
Deze bezorgdienst geldt alleen voor het vaste land van de V.S., Alaska en Hawaï. 

Inside rack delivery is niet van toepassing. 
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• 

• 

• 

• 

• 

Overwegingen bij verzending/levering 

Houd rekening met het volgende voordat u het rack en de onderdelen ontvangt: 

Op de locatie waar het rack wordt geleverd moet een deur zijn die hoog en breed 
genoeg is voor racks op een pallet. 

Als er een rack op een pallet wordt vervoerd, gaat de pallet van 122 x 99 cm  
niet door een standaardbinnendeur, die ongeveer 76 cm breed is. 

Een 42U rack op een pallet is ongeveer 216 cm hoog en gaat niet door een  
deur van standaardhoogte. 

Leg het rack niet horizontaal neer, aangezien daardoor het plaatmetaal kan 
vervormen. 

Vervoer het rack tot zover mogelijk in het gebouw op de pallet. Verwijder  
het rack vervolgens van de pallet en rol het rack op de zwenkwieltjes naar de 
definitieve locatie. Wees voorzichtig, zodat het rack niet kantelt. Het is het beste 
wanneer het rack op de pallet naar de uiteindelijke locatie kan worden gebracht 
en pas daar van de pallet wordt gehaald. 
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T 
Temperatuur 

oververhitting voorkomen   2-7 
problemen met overschrijding   2-7 
vereisten   2-7 

Terugplaatsen 
zijpanelen   3-7 

TFT5600 RKM-set (toetsenbord  
en monitor voor montage in racks   1-4 

Third-party support 
Rack Builder Online   2-2 

Tips 
configuratie met meerdere racks   3-10 

Toetsenbord 
benodigde onderdelen   2-3 
overweging voor rackconfiguratie   2-3 

U 
Uitbreidingsset met 1U-toetsenbordlade   1-4 
Uitbreidingsset rackventilator   1-3 
Uitwisselbare voor- en achterdeuren   1-2 
Uninterruptible Power System   Zie UPS 
UPS 

definitie   2-3 
installatie, locatie   1-6 

V 
Vaste rail 

installeren   4-8 
voorbereiden   4-7 

Veiligheidsinformatie 
vereisten voor aarding   2-6 

Ventilatie 
ventilatoren   2-8 
vereisten   2-8 

Ventilatie voor juiste luchtstroom   2-8 

Vereisten 
aarding   2-6 
afdekpanelen   2-8 
gereedschap   3-2 
ruimte   2-5 
temperatuur   2-7 
Ventilatie   2-8 
voeding   2-5 

Verspringende rack-koppelingsset   1-3 
Verstelbare vaste rail 

voorbereiden   4-7 
Verstelbare vaste rails 

installeren aan onderdelen   4-15 
Vervoer over zee van het rack   B-2 
Vervoer, rack 

door de lucht   B-1 
over de weg   B-2 
over zee   B-2 

Verwijderen 
achterdeuren   3-5 
kabeltoegangspaneel   4-24 
voordeur   3-3 
zijpanelen   3-7 

Verzenden 
door de lucht   B-1 
ontvangen   B-4 
over de weg   B-2 
over zee   B-2 

Verzwaringsset   1-3 
Voeding 

overweging voor rackconfiguratie   2-3 
vereisten   2-5 

Voorbereiden 
onderdelen   4-15 
rack voor installatie van onderdelen   3-1 
rackdeur   3-3 
schuifrail   4-10 

Voorbereiden en installeren 
rail   4-7 
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Voordeur 
openen   3-3 

Voorzichtig 
geïntegreerde modellen   B-1 
juiste ventilatie en temperatuur   2-7 
stand spanningsschakelaar  

controleren   2-6, 4-25 
zwenkwieltjes   3-8 

Voorzieningen 
Rack Builder Online   2-2 

Vrije ruimte 
tussen muur en rack   4-3 

W 
Waarschuwing 

stabiliteit van kast   4-2 
Waarschuwingen 

computeronderdelen stapelen   3-8 
geaarde stekker   2-6, 4-25 
gewicht van onderdelen   4-18 
rack laden   4-2 
rack stabiliseren   4-2 
stabilisatiesteunen   3-9 
stroomkring voor netvoeding   2-5 

Wegvervoer 
rack   B-2 

Werkstanden, Rack Builder Online   2-2 

Z 
Zijpanelen 

overwegingen   2-4 
rackuitbreidingsset   1-3 
terugplaatsen   3-7 
verwijderen   3-7
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