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1 Sobre este guia

Guia de instalação de opcionais de rack
Este guia de instalação inclui as instruções para instalar os kits opcionais de rack compatíveis com
os racks HP 11000 G2 Series e Intelligent Series.

Para obter mais informações, consulte o Guia do usuário do rack HP 11000 G2 Series ou o Guia do
usuário do rack HP Intelligent Series no site da HP (http://www.hp.com/go/rackandpower).

Informações importantes sobre segurança
AVISO! Para reduzir o risco de acidentes pessoais ou danos ao equipamento, assegure-se de que:

Os pés niveladores posteriores estejam apoiados no chão.

O peso total do rack esteja apoiado sobre os pés niveladores posteriores e os pés estabilizadores
dianteiros.

AVISO! Para reduzir o risco de acidentes pessoais ou de danos ao rack e ao equipamento, os
racks devem ser posicionados e presos uns aos outros de acordo com as instruções. O não
cumprimento destas instruções pode tornar a instalação instável.

AVISO! Os componentes podem ser muito pesados. Para reduzir o risco de acidentes pessoais ou
danos ao equipamento:

Remova todas as fontes de alimentação e módulos conectáveis para reduzir o peso do produto antes
de levantá-lo.

Siga os requisitos e as diretrizes locais de integridade ocupacional e segurança para o manuseio de
materiais.

Peça ajuda para levantar e estabilizar o produto durante a instalação ou remoção, especialmente
quando o produto não estiver preso aos trilhos. Se o componente pesar mais de 22,5 kg, haverá
necessidade de pelo menos duas pessoas para levantá-lo e colocá-lo no rack. Se o componente for
colocado no rack acima do nível do peito, uma terceira pessoa deverá ajudar no alinhamento dos
trilhos enquanto as outras duas seguram o componente.

Tenha cuidado ao instalar o componente no rack ou ao removê-lo; ele fica instável quando não está
preso aos trilhos.
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2 Opções de rack

Pedido de opções de rack
A HP fornece vários kits opcionais de racks para complementar ou completar sua solução de racks.
As tabelas a seguir são listas de kits opcionais de rack disponíveis para cada série.

Para obter informações sobre a solicitação de kits opcionais de rack, consulte o site da
HP (http://www.hp.com/go/rackandpower) ou entre em contato com o revendedor autorizado
da HP mais próximo.

Opcionais para rack HP 11000 G2 Series

Kit opcional de rack Número da peça Descrição

Kit de fixação (Kit de fixação
na página 48)

AF076A Ancoragem sísmica do rack

Opcionais para racks HP Intelligent Series

Kit opcional de rack Número da peça Descrição

Kit de duto de ar (Kit de duto de ar
na página 4)¹

BW937A Remove o ar quente do rack por meio
da canalização do ar quente para
dentro do espaço de ventilação do teto
do centro de dados

Kit de fixação (Kit de fixação
na página 48)

BW926A Ancoragem sísmica do rack

¹Apenas para números de peças de rack BW910A e BW936A

Racks HP 11000 G2 Series e Intelligent Series

Kit opcional de rack Número da peça Descrição

Kit de compartimentos (Kit de
compartimentos na página 10)

BW902A Reúne vários racks da mesma série,
altura e profundidade

Kit de marca de porta personalizado
(Kit de marca de porta personalizado
na página 13)

BW935A Permite adicionar um rótulo com o
nome de sua própria marca ao rack

Kit de porta dianteira do Intelligent
Series (Kit de porta dianteira
na página 15)

BW934A Porta de substituição compatível com
racks HP 11000 G2 Series e Intelligent
Series

Kit de otimização de ventilação (Kit de
otimização de ventilação
na página 18)

BW930A Permite melhorar o fluxo de ar do seu
rack, impedindo a recirculação do ar
quente na parte frontal do rack.

Kit de aterramento (Kit de aterramento
na página 22)

BW891A Reduz o nível de emissões
eletromagnéticas fora do rack
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Kit opcional de rack Número da peça Descrição

Kit da tampa dos contatos de
descoberta de localização (Kit da
tampa dos contatos de descoberta de
localização na página 39)

BW942A Tampas para os contatos de
descoberta de local

Kit de descoberta de localização (Kit de
descoberta de localização
na página 36)

BW 945A

-ou-

BW 946A

-ou-

BW947A

Permite saber qual rack está localizado
em qual servidor, bem como o local
dentro do rack

Gancho de ¼ de volta e kit de tira de
velcro (Gancho de ¼ de volta e kit de
tira de velcro na página 34)

BW963A (10 PK)

-ou-

BW964A (100 PK)

Permite gerenciar as configurações
de cabos

Kit do compartimento de deslocamento
(Kit do compartimento de deslocamento
na página 40)

BW941A

-ou-

BW952A

Permite que você conecte vários racks
de diferentes profundidades

Kit de hardware do rack H6J85A Kit de hardware de montagem

Kit de painel lateral (Kit de painel lateral
na página 42)

BW898A

-ou-

BW906A

-ou-

BW909A

-ou-

BW915A

-ou-

BW916A

Permite o fechamento nas laterais
do rack

Kit de estabilizador (Kit de estabilizador
na página 45)

BW932A Aumenta a estabilidade dos racks
independentes
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3 Kit de duto de ar

Informações sobre esse dispositivo
O Kit de duto de ar remove o ar quente dos racks HP 642 e 647 Intelligent Series por meio da
canalização do ar quente para dentro do espaço de ventilação do teto do data center. O duto de ar
está localizado na parte superior do rack, diretamente unido ao espaço do teto. A posição do duto de
ar impede que o ar quente entre na passagem do data center.

Esse kit é exigido para os racks HP Air Duct Intelligent Series, com números de peça BW901A e
BW937A.

Conteúdo do kit

Número da peça Nome do kit opcional Descrição

BW937A Kit de duto de ar Esse kit inclui um exaustor superior e
um inferior.

Ferramentas necessárias
As seguintes ferramentas são necessárias para a instalação:

● Chave Torx T-25

● Chave Torx T-30

● Chave ajustável ou chave de 17 mm

● Tesoura

● Furadeira elétrica

● Broca de 2,38 mm (3/32 pol.)

Montagem dos dutos de ar
1. Monte o duto inferior:

a. Alinhe os ressaltos dos painéis laterais aos slots dos painéis dianteiros e traseiros (1).

b. Deslize os seis ressaltos para dentro dos slots e deslize o painel para baixo até que trave
no lugar (2).

4 Capítulo 3   Kit de duto de ar PTWW



c. Insira o parafuso autorosqueante M5.5 em cada canto inferior da peça (3).

d. Repita as etapas de a a c para o outro painel lateral.

2. Monte o duto superior.

a. Alinhe os ressaltos dos painéis laterais aos slots dos painéis dianteiros e traseiros (1).

b. Deslize os seis ressaltos para dentro dos slots e deslize o painel para baixo até que trave
no lugar (2).

c. Na parte interna da peça, insira dois parafusos de cabeça sextavada M6 no meio da peça.
Com uma chave ajustável, prenda os parafusos na parte externa da peça com uma arruela
estrela M6, uma arruela lisa M6 e uma porca (3).

d. Repita as etapas de a a c para o outro painel lateral.
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3. Instale as tiras da presilha na peça do duto superior.

a. Deslize a tira da presilha em volta da parte inferior da peça do duto superior (1).

b. Alinhe os orifícios da tira da presilha aos orifícios da peça do duto superior.

c. Insira os dois prendedores de encaixe plásticos nos orifícios em ambos os lados da peça
para prender a tira da presilha na peça do duto superior (2).

d. Repita as etapas de a a c para a segunda tira da presilha.

4. Com as tiras da presilha soltas, deslize o duto superior para baixo sobre o duto inferior.

5. Trave as tiras da presilha.

NOTA: As duas gaxetas de 510 mm se ajustam às bordas internas das duas gaxetas de
520 mm.
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6. Aplique a gaxeta de espuma na parte superior do duto superior removendo o adesivo e
alinhando a gaxeta às bordas superiores do duto superior.

Ajuste do duto de ar
Depois de instalar o duto de ar na parte superior do rack:

1. Solte as tiras da presilha (1).

2. Eleve o duto superior até que ele alcance a abertura do teto e a gaxeta esteja firmemente
pressionada contra o teto (2).

3. Aperte e trave as tiras da presilha para segurar o duto superior no lugar (1).
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4. Para travar o duto de ar na posição elevada:

a. Faça marcações através dos orifícios furados previamente no duto superior de forma que
você possa saber onde o orifício deve estar no duto inferior.

b. Com uma furadeira elétrica, fure um orifício de 2,38 mm (3/32 pol.) através do duto inferior,
no local marcado.

c. Insira um parafuso autoperfurante M3.5 nos orifícios nos dutos superior e inferior (2).

Instalação da peça do duto de ar
AVISO! O duto de ar do rack pesa aproximadamente 22,5 kg (50 lb). Para reduzir o risco de
acidentes pessoais ou danos ao equipamento:

Siga os requisitos e as diretrizes locais de integridade ocupacional e segurança para o manuseio de
materiais.

Peça ajuda a pelo menos duas pessoas para levantar e estabilizar o produto durante a instalação ou
remoção.

Suba em bancos para instalar o produto na parte superior do rack. Não levante o duto de ar acima
de sua cabeça.

1. Com uma chave de fenda T-30 Torx, remova os dois parafusos nos cantos posteriores do rack
e, em seguida, retire o suporte.

2. Deslize o duto de ar para a frente do rack, até que a borda dianteira deslize sob os slots de
metal na placa superior do rack (1).

3. Coloque a parte traseira do suporte no lugar (2).
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4. Insira os dois parafusos (da etapa 1) nos orifícios do suporte e nos dois orifícios posteriores do
rack (3) e aperte-os usando uma chave de fenda Torx T-30.
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4 Kit de compartimentos

Informações sobre esse dispositivo
O Kit de compartimentos permite encaixar diversos racks HP 11000 G2 Series e Intelligent Series da
mesma série, altura e profundidade.

Conteúdo do kit

Item Quantidade

Suportes de encaixe de 24 in 6

Suportes de encaixe de 600 mm 6

Parafusos Torx T-30 15

Peças adicionais podem ser incluídas para sua conveniência.

Ferramenta necessária
É necessária uma chave Torx T-30.

Instalação do kit de compartimento
AVISO! Para reduzir o risco de acidentes pessoais ou de danos ao rack e ao equipamento, os
racks devem ser posicionados e presos uns aos outros de acordo com as instruções. O não
cumprimento destas instruções pode tornar a instalação instável.
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NOTA: A forma do rack pode variar dependendo do modelo de rack adquirido.

1. Retire as portas dianteira e traseira.

2. Remova os painéis laterais (se houver algum entre os racks).

3. Posicione os racks lado a lado, verificando se os pés dos racks estão apoiados em solo firme
(sem rachaduras nem buracos).

4. Usando dois parafusos Torx T-30 em cada suporte, conecte três suportes de compartimento (de
24 pol. ou 600 mm, dependendo do layout do piso) às partes dianteira e posterior de cada
conjunto de rack.
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5. Encaixe os próximos racks.

6. Fixe os painéis laterais nas duas extremidades dos racks em compartimentos e reinstale as
portas anterior e posterior.

A instalação está concluída.
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5 Kit de marca de porta personalizado

Informações sobre esse dispositivo
O kit de marca de porta personalizado permite instalar um painel com o nome de sua empresa na
parte superior dos racks HP 11000 G2 Series e Intelligent Series.

Conteúdo do kit
Se algum dos itens a seguir estiver faltando ou com defeito, entre em contato com o revendedor
autorizado da HP.

Item Descrição Quantidade

1 Painel 1

2 Arruelas OD de 10,5 mm com
precipitação de 8 mm

2

3 Parafusos de cabeça plana Torx T-10
de 6 mm

2

Ferramentas necessárias
Chave Torx T-10
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Instalação do kit de marca de porta personalizado
Remova o painel, duas arruelas e dois parafusos do kit de marca de porta personalizado. Pode ser
útil ter outra pessoa para ajudá-lo a instalar o painel.

1. Coloque o painel perto da parte superior da porta do rack e alinhe-o aos dois orifícios perto da
parte superior da porta.

2. Abra a porta do rack.

3. Da parte posterior da porta do rack, posicione uma das arruelas sobre o orifício perto da parte
superior.

4. Enquanto mantém a arruela no lugar, insira o parafuso e ajuste-o com uma chave de fenda.

5. Repita as etapas 4 e 5 para a segunda arruela e o segundo parafuso.

A instalação está concluída.
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6 Kit de porta dianteira

Informações sobre esse dispositivo
O kit de porta dianteira do Intelligent Series é um kit de substituição compatível com racks HP 11000
G2 Series Racks e Intelligent Series.

Conteúdo do kit

Item Quantidade

Porta dianteira 1

Chaves 2

Suportes de dobradiça 2

Prendedores de trava 2

Este kit pode conter outras peças de hardware para sua conveniência.

Ferramentas necessárias
As seguintes ferramentas são necessárias para a instalação:

● Chave Torx T-25

● Chave de fenda Phillips

Instalação dos suportes de dobradiça e dos prendedores
de trava

As tabelas a seguir indicam onde os suportes de dobradiça e os prendedores de trava devem ser
montados em uma instalação de porta dianteira 42 U. A distância é medida da parte inferior do rack
até o orifício de fixação do suporte de dobradiça ou prendedor de trava indicado.
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Distância de montagem do suporte de dobradiça desde a parte inferior do rack

Número de posição 42 U

1 1.856 mm (73,1 pol.)

2 98,5 mm (3,9 pol.)

Distância de montagem do prendedor de trava desde a parte inferior do rack

Número de posição 42 U

3 698,5 mm (27,5 pol.)

4 1.256,5 mm (49,5 pol.)
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Instalação da porta dianteira
1. Deslize a dobradiça inferior da porta para dentro do suporte de dobradiça na estrutura do rack.

2. Levante o pino da dobradiça superior e deslize a dobradiça superior da porta para colocá-
-la no lugar.

3. Para prender a porta dianteira ao rack, solte o pino da dobradiça superior.

4. Feche a porta dianteira.

A instalação está concluída.
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7 Kit de otimização de ventilação

Informações sobre esse dispositivo
O Kit de otimização de ventilação permite instalar gaxetas de espuma nos trilhos com largura de
600 mm (24 pol.) dos racks HP 11000 G2 Series e Intelligent Series de 36 U, 42 U e 47 U e nos
trilhos com largura de 800 mm (31 pol.) dos racks 42 U para melhorar a separação entre corredores
quentes e frios no data center.

Conteúdo do kit

Item Quantidade

Rolo de gaxeta de espuma para trilho 2

Gaxeta de 600 mm (24 pol.) para piso perfurado

—ou—

Gaxeta de 800 mm (31 pol.) para piso perfurado

1

Peças adicionais podem ser incluídas para sua conveniência.

Ferramentas necessárias
Não há necessidade de ferramentas para este procedimento.

Instalação de gaxetas de espuma para trilho entre racks
CUIDADO: A gaxeta de espuma para trilho deve ser instalada no rack antes de unir dois ou mais
racks em compartimentos. Para obter informações adicionais sobre racks em compartimentos,
consulte HP Baying Rack Option Kit.

Caso instale a gaxeta de espuma para trilho entre racks que tenham um kit de compartimento
instalado, o suporte de compartimento deve ser removido antes que se possa inserir a gaxeta de
espuma para trilho entre os racks.

1. Posicione os racks lado a lado.

2. Corte a gaxeta de espuma para trilho no tamanho para encaixar no rack.
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3. Coloque a gaxeta de espuma para trilho no espaço entre os racks com o lado de células
fechadas da gaxeta de espuma para trilho voltado para a frente do rack.

NOTA: Siga as etapas de 1 a 3 para instalar a gaxeta de espuma para trilho em um rack em
compartimentos usando um suporte de encaixe com 600 mm.

Se o rack for compartimentado com suporte de encaixe de 600 mm, gire a gaxeta de espuma
para trilho a 90 graus antes de colocá-la no espaço entre os racks.
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4. Empurre suavemente a gaxeta de espuma para trilho no espaço entre os racks até que
escorregue na moldura vertical.

20 Capítulo 7   Kit de otimização de ventilação PTWW



Instalação da gaxeta de piso
1. Dependendo do tamanho do rack, corte a gaxeta de piso na perfuração para reduzir o tamanho

de 800 mm (31 pol.) para 600 mm (24 pol.).

2. Remova a fita protetora na borda inferior da gaxeta de piso e aplique-a na parte inferior do rack
com a tira adesiva voltada para a frente do rack.

A instalação está concluída.
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8 Kit de aterramento

Informações sobre esse dispositivo
O kit de aterramento reduz as emissões eletromagnéticas fora dos racks HP 11000 G2 Series e
Intelligent Series. Essas emissões são produzidas durante a operação normal dos componentes
eletrônicos dentro do rack. Normalmente, o equipamento montado no rack deve atender aos níveis
de emissão da classe A, mas pode ser que você queira reduzir ainda mais esses níveis. Use este kit
para fixar todos os componentes estruturais condutores com os cabos condutores e depois conecte
o kit a um ponto de aterramento do dispositivo de distribuição de energia de corrente alternada do
rack ou ao aterramento do prédio.

Conteúdo do kit

Item Quantidade

Tiras de aterramento de 15,24 cm (6 pol.) 3

Tiras de aterramento de 36,83 cm (14,5 pol.) 3

Tiras de aterramento de 15,24 cm (6 pol.) (com um conector
em uma extremidade)

6

Tiras de aterramento de 36,83 cm (14,5 pol.) (com um
conector em uma extremidade)

6

Porca M8 12

Arruela de pressão com serrilha 11

Parafuso de cabeça hex M8 x 20 1

Parafuso auto-atarraxante 5,5 x 10 10

Arruela Paint cutter 6.2 1

Arruela Paint cutter 8.4 1

Parafuso de cabeça sextavada HD inferior M6 x 10 1

Este kit pode conter outras peças de hardware para sua conveniência.

Ferramentas necessárias
As seguintes ferramentas são necessárias para a instalação:

● Chave Torx T-25

● Soquete M8

Instalação do kit opcional de aterramento para rack
Conecte as tiras de aterramento adequadas nos seguintes locais.
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Do chassi do sistema para a porta dianteira (sem um pino de aterramento):

1. Retire a porta dianteira do rack.

a. Destrave e abra a porta dianteira.

b. Levante o pino da dobradiça superior e incline a porta afastando-a do rack.

c. Levante a tampa e retire-a da dobradiça inferior.

2. Insira um parafuso Torx T-25 M6 através de uma extremidade da tira de aterramento de
15,24 cm (6 pol.), conectada à parte externa da estrutura, e insira o parafuso no segundo
orifício abaixo da dobradiça superior da porta dianteira. Aperte o parafuso.

3. Instale a porta dianteira do rack.
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4. Insira um parafuso Torx T-25 através da outra extremidade da mesma tira de aterramento e
insira o parafuso no orifício da porta dianteira do rack. Aperte o parafuso.

Do trilho do chassi do sistema para a porta dianteira (com um pino de aterramento):

1. Insira um parafuso Torx T-25 através da extremidade de uma tira de aterramento de 36,83 cm
(14,5 pol.) e prenda o parafuso ao trilho do chassi do sistema.

2. Coloque a outra extremidade da mesma tira no pino de aterramento na porta dianteira.

3. Coloque uma arruela de pressão M8 com serrilha interna e uma porca sextavada M8 no pino de
aterramento da porta dianteira e aperte.

Do trilho do chassi do sistema para a porta traseira direita:

1. Insira um parafuso Torx T-25 através da extremidade de uma tira de aterramento de 36,83 cm
(14,5 pol.) e prenda o parafuso ao trilho do chassi do sistema.

2. Coloque a outra extremidade da mesma tira no pino de aterramento na porta traseira direita.
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3. Coloque uma arruela de pressão M8 com serrilha interna e uma porca sextavada M8 no pino de
aterramento da porta dianteira direita e aperte.

Do trilho do chassi do sistema para a porta traseira esquerda:

1. Insira um parafuso Torx T-25 através da extremidade de uma tira de aterramento de 36,83 cm
(14,5 pol.) e prenda o parafuso ao trilho do chassi do sistema.

2. Coloque a outra extremidade da tira no pino de aterramento na porta traseira esquerda.

3. Coloque uma arruela de pressão M8 com serrilha interna e uma porca sextavada M8 no pino de
aterramento da porta dianteira esquerda e aperte.

Do trilho do chassi do sistema para a parte superior do rack:

1. Insira um parafuso Torx T-25 através da extremidade de uma tira de aterramento de 15,24 cm
(6 pol.) e prenda o parafuso ao trilho do chassi do sistema.

2. Coloque a outra extremidade da mesma tira no pino de aterramento na parte superior do rack.
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3. Coloque uma arruela de pressão M8 com serrilha interna e uma porca sextavada M8 no pino de
aterramento na parte superior do rack e aperte.

Do pino de aterramento na parte superior do rack para o pino de aterramento no painel
perfurado:

1. Coloque uma extremidade de uma tira de aterramento de 36,83 cm (14,5 pol.) no pino de
aterramento na parte superior do rack.

2. Coloque uma arruela de pressão M8 com serrilha interna e uma porca sextavada M8 no pino de
aterramento na parte superior do rack e aperte.

3. Coloque a outra extremidade da mesma tira no pino de aterramento no painel perfurado.

4. Coloque uma arruela de pressão M8 com serrilha interna e uma porca sextavada M8 no pino de
aterramento no painel perfurado e aperte.
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Do pino de aterramento no painel perfurado ou no kit de ventilação para o pino de
aterramento no slot de saída:

1. Coloque uma extremidade de uma tira de aterramento de 15,24 cm (6 pol.) no pino de
aterramento no painel perfurado ou no kit de ventilação.

2. Coloque uma arruela de pressão M8 com serrilha interna e uma porca sextavada M8 no pino de
aterramento no painel perfurado ou kit de ventilação e aperte.

3. Coloque a outra extremidade da mesma tira de aterramento no pino de aterramento no slot
de saída.

4. Coloque uma arruela de pressão M8 com serrilha interna e uma porca sextavada M8 no pino de
aterramento no slot de saída e aperte.

Do rack às instalações do prédio:

Para obter mais informações, entre em contato com o supervisor do prédio. A figura a seguir ilustra
as peças desta etapa.
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Referência Item

1 Trilho de montagem de 48,26 cm (19 pol.) (o furo de
montagem está localizado na parte superior ou na parte
inferior do trilho)

2 Porca sextavada M8

3 Arruela dentada Belleville M8

4 Aterramento das instalações (não incluído neste kit)

5 Parafuso com porca M8 x 20

Instalação do kit opcional de aterramento de rack para
painéis laterais

Do trilho central do chassi do sistema para o painel lateral inferior:

1. Conecte uma tira de aterramento de 36,83 cm (14,5 pol.) a uma de 15,24 cm (6 pol.) com
conectores.

2. Insira um parafuso Torx T-25 através da extremidade de uma tira de aterramento de 36,83 cm
(14,5 pol.) e prenda o parafuso ao trilho central do chassi do sistema.

3. Coloque a extremidade da tira de aterramento de 15,24 cm (6 pol.) no pino de aterramento no
painel lateral inferior.

4. Coloque uma arruela de pressão M8 com serrilha interna e uma porca sextavada M8 no pino de
aterramento no painel lateral inferior e aperte.

5. Repita as etapas de 1 a 4 para o outro painel lateral inferior.

28 Capítulo 8   Kit de aterramento PTWW



Do trilho central do chassi do sistema para o painel lateral central:

1. Conecte uma tira de aterramento de 36,83 cm (14,5 pol.) a uma de 15,24 cm (6 pol.) com
conectores.

2. Insira um parafuso Torx T-25 através da extremidade de uma tira de aterramento de 36,83 cm
(14,5 pol.) e prenda o parafuso ao trilho central do chassi do sistema.

3. Coloque a extremidade da tira de aterramento de 15,24 cm (6 pol.) no pino de aterramento no
painel lateral central.

4. Coloque uma arruela de pressão M8 com serrilha interna e uma porca sextavada M8 no pino de
aterramento no painel lateral central e aperte.

5. Repita as etapas de 1 a 4 para o outro painel lateral central.

Do trilho central do chassi do sistema para o painel lateral superior:

1. Conecte uma tira de aterramento de 36,83 cm (14,5 pol.) a uma de 15,24 cm (6 pol.) com
conectores.

2. Insira um parafuso Torx T-25 através da extremidade de uma tira de aterramento de 36,83 cm
(14,5 pol.) e prenda o parafuso ao trilho central do chassi do sistema.

3. Coloque a extremidade de uma tira de aterramento de 15,24 cm (6 pol.) no pino de aterramento
no painel lateral superior.

4. Coloque uma arruela de pressão M8 com serrilha interna e uma porca sextavada M8 no pino de
aterramento no painel lateral superior e aperte.
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5. Repita as etapas de 1 a 4 para o outro painel lateral superior.

Instalação do kit opcional de aterramento para rack em
kits de ventilação

Do pino de aterramento na parte superior do rack para o pino de aterramento no kit de
ventilação:

1. Coloque uma extremidade de uma tira de aterramento de 15,24 cm (6 pol.) no pino de
aterramento na parte superior do rack.

2. Coloque uma arruela de pressão M8 com serrilha interna e uma porca sextavada M8 no pino de
aterramento na parte superior do rack e aperte.

3. Coloque a outra extremidade da mesma tira no pino de aterramento no painel perfurado.
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4. Coloque uma arruela de pressão M8 com serrilha interna e uma porca sextavada M8 no pino de
aterramento no painel perfurado e aperte.

Do pino de aterramento no kit de ventilação para o pino de aterramento no slot de saída:

1. Coloque uma extremidade de uma tira de aterramento de 36,83 cm (14,5 pol.) no pino de
aterramento no kit de ventilação.

2. Coloque uma arruela de pressão M8 com serrilha interna e uma porca sextavada M8 no pino de
aterramento no kit de ventilação e aperte.

3. Coloque a outra extremidade da mesma tira de aterramento no pino de aterramento no slot
de saída.

4. Coloque uma arruela de pressão M8 com serrilha interna e uma porca sextavada M8 no pino de
aterramento no slot de saída e aperte.
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9 Kit de painel cego

Informações sobre esse dispositivo
O kit opcional de painéis cegos permite fechar áreas abertas dos racks HP 11000 G2 Series e
Intelligent Series para controlar melhor a ventilação.

Conteúdo do kit

Item Quantidade

Painéis cegos 1 U

—ou—

Painéis cegos 1 U

10

100

Este kit pode conter outras peças de hardware para sua conveniência.

Ferramentas necessárias
Não há necessidade de ferramentas para este procedimento.

Instalação dos painéis cegos
1. Posicione o painel cego no local desejado do rack.
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2. Encaixe o painel cego no lugar.

CUIDADO: Sempre use painéis cegos para fechar todos os espaços U vazios do painel frontal
do rack. Isso assegura a ventilação adequada. Usar o rack sem painéis cegos pode resultar em
resfriamento inadequado, podendo provocar dano térmico.
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10 Gancho de ¼ de volta e kit de tira de
velcro

Informações sobre esse dispositivo
O kit de presilha com tira de velcro permite que você adicione presilhas com tira de velcro para
gerenciar suas configurações de cabo para racks HP 11000 G2 Series e Intelligent Series. As
presilhas prendem-se ao suporte traseiro de gerenciamento de cabos.

Conteúdo do kit

Item Quantidade

Tira de 1/4 de volta e anel 10 PK 10

Tira de 1/4 de volta e anel 100 PK 100

Este kit pode conter outras peças de hardware para sua conveniência.

Ferramentas necessárias
Não há necessidade de ferramentas para este procedimento.

Instalação das presilhas com tiras de velcro
Direcione e prenda os cabos com as presilhas com tira de velcro.
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A instalação está concluída.
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11 Kit de descoberta de localização

Informações sobre esse dispositivo
A HP fornece consciência de localização integrada nos novos servidores ProLiant, um recurso que
trabalha em conjunto com a tecnologia nos racks HP 11000 G2 Series e Intelligent Series. Juntas,
essas tecnologias fornecem o número de identificação de rack e localização precisa de U dos
servidores. Essas informações são comunicadas por meio de SIM, ICPM e HP iPDUs.

Para obter os requisitos de software LDS, consulte o QuickSpecs no site da HP (http://www.hp.com/
go/rackandpower).

Conteúdo do kit

Kit Módulos

Kit de descoberta de localização HP 36U Cinco módulos (quatro módulos de 7U e um módulo de 8U)

Kit de descoberta de localização HP 42U Seis módulos de 7U

Kit de descoberta de localização HP 47U Seis módulos (um módulo de 7U e cinco módulos de 8U)

Cada kit de opcionais inclui um rótulo de número de série de Serviços de descoberta de localização
para posicionamento do rack.

Precauções
AVISO! Existe o risco de ferimentos pessoais ou danos ao equipamento. Antes de instalar os
módulos LDS em um rack conhecido, certifique-se de que o rack esteja estabilizado de acordo com
todos os avisos sobre produto e o rack. Quando instalar os módulos, você deve estender
parcialmente um ou mais dispositivos montados em rack (até 8U de dispositivos) de uma vez.
Apenas dispositivos únicos que são montados em trilhos deslizantes podem ser totalmente
estendidos do rack e permanecer em uma posição vertical segura.

Para reduzir o risco de acidentes pessoais, danos ao equipamento ou instabilidade do rack:

Não estenda mais dispositivos do que o necessário para instalar um único módulo 7U ou 8U. Para
impedir que o rack fique instável, não estenda nenhum dispositivo mais do que 9 cm (3,5 pol.)
do rack.

Se um dispositivo for montado em um trilho estático, não deslizante e ele tiver que ser estendido
mais do que 9 cm (3,5 pol.), remova o dispositivo totalmente do rack. Para obter mais informações
sobre a remoção do dispositivo do rack, consulte as instruções de instalação do dispositivo.

Se um dispositivo estiver preso ao rack e não montado nos trilhos, remova o dispositivo
completamente do rack.

NOTA: Os módulos devem ser instalados na ordem numérica correta. O número da ordem é
listado no rótulo de instalação, e o local U está listado na lingueta embutida.

36 Capítulo 11   Kit de descoberta de localização PTWW

http://www.hp.com/go/rackandpower
http://www.hp.com/go/rackandpower


Instalação dos módulos
1. Se houver um dispositivo montado e instalado na parte frontal do rack, estenda o dispositivo

para permitir a instalação do módulo. Se houver um painel em branco instalado no rack, remova
o painel.

Para obter instruções sobre a extensão do dispositivo, consulte o guia do usuário do dispositivo
específico.

For safety precautions, see "Precautions."

2. Instale os módulos na ordem numérica correta começando pela parte inferior do rack. O rótulo
de instalação em cada módulo lista a ordem numérica no rack.
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3. Depois que todos os módulos forem instalados, você poderá remover os rótulos de instalação
dos módulos.

Cada módulo tem uma lingueta embutida que contém o número de série do módulo ou o
número do identificador do rack e o local U da instalação.

4. Deslize o dispositivo montado na parte frontal para dentro do rack e prenda-o no rack.

5. Redefina o iLO.

6. Cole o rótulo do número de série dos Serviços de descoberta no rack próximo ao rótulo do
número de série do rack.

O rótulo do Serviços de descoberta é fornecida no kit.

7. Ligue o servidor para que os dados dos Serviços de descoberta sejam disponibilizados.

A instalação está concluída.
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12 Kit da tampa dos contatos de
descoberta de localização

Informações sobre esse dispositivo
Esse kit inclui tampas para os contatos de descoberta de localização nos racks HP 11000 G2 Series
e Intelligent Series.

Conteúdo do kit
Tampas dos contatos

Instalação das tampas dos contatos
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13 Kit do compartimento de
deslocamento

Informações sobre esse dispositivo
O Kit de compartimentos de deslocamento permite conectar vários racks HP 11000 G2 Series e
Intelligent Series de diferentes profundidades. O conteúdo do kit inclui hardware para conexão de
racks e um painel para cobrir a lacuna na parte traseira dos dois racks.

Conteúdo do kit BW941A

Item Descrição Quantidade

1 Painel 1

2 Suportes de compartimento frontal de
600 mm

3

3 Suportes de compartimento frontal de
24 pol.

3

4 Suportes do adaptador traseiro de
600 mm

4

5 Suportes do adaptador traseiro de
24 pol.

4
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Conteúdo do kit BW952A

Item Descrição Quantidade

1 Painel 1

2 Suportes de compartimento frontal de
600 mm

3

3 Suportes de compartimento frontal de
24 pol.

3

4 Suportes do adaptador traseiro de
600 mm

3

5 Suportes do adaptador traseiro de
24 pol.

3
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14 Kit de painel lateral

Informações sobre esse dispositivo
O Kit do painel lateral permite fixar painéis laterais nos racks HP 11000 G2 Series e Intelligent
Series.

Conteúdo do kit

Item Quantidade

Painel lateral superior 2

Painel lateral médio 2

Painel lateral inferior 2

Chave 4

Este kit pode conter outras peças de hardware para sua conveniência.

Ferramentas necessárias
Não há necessidade de ferramentas para este procedimento.
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Instalação dos painéis laterais
1. Existem três kits de painel lateral incorporados a esse processo. Instale os painéis laterais

superior e inferior deslizando os suportes do painel lateral atrás das linguetas da estrutura
do rack.
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2. Instale o painel lateral central fechando as travas do painel lateral, prendendo-o ao rack.

3. Repita as etapas 1 e 2 para o outro lado do rack.

A instalação está concluída.
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15 Kit de estabilizador

Informações sobre esse dispositivo
O Kit de estabilizador fornece estabilidade e suporte, evitando possíveis inclinações durante a
instalação, a remoção ou o acesso aos equipamentos dentro dos racks HP 11000 G2 Series e
Intelligent Series.

Um kit de estabilizador pode ser necessário ou recomendável, dependendo da configuração do rack.
Há quatro opções de kit de estabilizador.

● O pé dianteiro padrão de 600 mm (23,6 pol.) ou 800 mm (31,5 pol.) é necessário na disposição
de racks independentes. Fileiras de racks com quatro ou mais racks em compartimentos, sem
um componente único montado que exceda 99,8 kg (220 lb), não exigem a instalação de um kit
de estabilizador.

● O pé dianteiro reforçado de 600 mm (23,6 pol.) ou 800 mm (31,5 pol.) é necessário quando um
componente único montado pesando 99,8 kg (220 lb) ou mais é instalado em um rack
independente ou em um rack pertencente a uma fileira de racks de três ou menos racks em
compartimentos.

Conteúdo do kit

Item Quantidade

Montagem dianteira do estabilizador com 600 mm
(23,62 pol.)

1

Pé do estabilizador 2

Parafuso M8 x 30 mm 8

Arruela chata M8 8

Este kit pode conter outras peças de hardware para sua conveniência.

Ferramentas necessárias
As seguintes ferramentas são necessárias para a instalação:

● Catraca com soquetes

● Chave ajustável

Instalação do estabilizador
NOTA: A HP recomenda o uso dos pés laterais, fornecidos com este kit, para estabilizar racks
independentes pela lateral. Se você estiver estabilizando racks presos uns aos outros por kits de
compartimentos, os pés laterais são opcionais nas duas extremidades do conjunto.

1. Alinhe o pé dianteiro com a placa do rodízio dianteiro.
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2. Insira e aperte parcialmente quatro parafusos com arruelas, prendendo o pé dianteiro à placa
do rodízio dianteiro.

3. Se você estiver usando os pés laterais, alinhe os pés laterais com os furos da borda da placa do
rodízio e do pé dianteiro.
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4. Insira e aperte parcialmente dois parafusos com arruelas, prendendo os pés laterais (se
estiverem instalados) e o pé dianteiro à borda da placa do rodízio.

5. Aperte os parafusos da etapa 2.

6. Aperte os parafusos da etapa 4.

A instalação está concluída.
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16 Kit de fixação

Informações sobre esse dispositivo
Existem dois kits de fixação separados usados para prender os racks HP 11000 G2 Series e
Intelligent Series:

● O kit de fixação para rack fornece suporte a racks HP 11000 G2 Series.

● O kit de fixação de racks Intelligent Series fornece suporte a todos os racks HP Intelligent
Series.

Ferramentas necessárias
As seguintes ferramentas são necessárias para a instalação:

● Catraca com soquetes

● Chave ajustável

Kit de fixação para rack
Conteúdo do kit de fixação para rack

O kit de fixação para rack inclui os seguintes itens.

Item Quantidade

Suporte de fixação frontal 1

Suporte de fixação traseiro 1

Parafuso M8 x 20 mm 8

Arruela chata M8 8

Grampos de mola M8 4

Este kit pode conter outras peças de hardware para sua conveniência.

Instalação do kit de fixação para rack
Esse procedimento é para todos os racks HP 11000 G2 Series.

Para instalar o kit de fixação:

1. Ajuste os pés niveladores do rack de modo que eles sustentem o peso total do rack.

2. Alinhe o fixador dianteiro com os orifícios na placa do rodízio dianteiro.
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3. Insira e aperte parcialmente quatro parafusos com arruelas, prendendo o fixador dianteiro à
placa do rodízio dianteiro.

4. Alinhe o fixador traseiro com os orifícios na placa do rodízio traseiro.

5. Insira os quatro grampos de mola e aperte parcialmente quatro parafusos com arruelas,
prendendo o fixador traseiro à placa do rodízio traseiro.

6. Aperte os parafusos da etapa 3.

7. Aperte os parafusos da etapa 5.

8. Fixe o rack no chão (Fixação do rack no chão na página 50).

A instalação está concluída.
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Fixação do rack no chão
A ilustração a seguir indica onde perfurar os orifícios para fixar o rack no chão. As distâncias são
medidas a partir dos orifícios nos fixadores. Solicite que um engenheiro estrutural perfure os orifícios.
Depois da perfuração dos orifícios, insira um parafuso com uma arruela em cada orifício para
prender o rack no chão.

Kit de fixação do rack Intelligent Series
Conteúdo do kit de fixação do Intelligent Rack Series

O kit de fixação do rack Intelligent Series inclui os seguintes itens.

Item Quantidade

Suporte de fixação 2

Parafuso M8 x 20 mm 10

Arruela chata M8 10

Esses kits podem contêm hardware extra para sua conveniência.

Instalação do kit de fixação de rack Intelligent Series
1. Ajuste os pés niveladores do rack de modo que eles sustentem o peso total do rack.

2. Alinhe o fixador dianteiro com os orifícios na placa do rodízio dianteiro.
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3. Insira e aperte parcialmente quatro parafusos com arruelas, prendendo o fixador dianteiro à
placa do rodízio dianteiro.

4. Alinhe o fixador traseiro com os orifícios na placa do rodízio traseiro.

5. Insira os quatro grampos de mola e aperte parcialmente quatro parafusos com arruelas,
prendendo o fixador traseiro à placa do rodízio traseiro.

6. Aperte os parafusos da etapa 3.

7. Aperte os parafusos da etapa 5.

8. Fixe o rack no chão (Fixação do rack no chão na página 50).

A instalação está concluída.
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Prendendo o rack de 1075 mm no chão
A ilustração a seguir indica onde fazer os orifícios para prender o rack de 1075 mm no chão. As
distâncias são medidas a partir dos orifícios nos fixadores. Solicite que um engenheiro estrutural
perfure os orifícios. Depois de fazer os orifícios, insira um parafuso com uma arruela em cada orifício
para prender o rack no chão.

Prendendo o rack de 1200 mm no chão
A ilustração a seguir indica onde fazer os orifícios para prender o rack de 1200 mm no chão. As
distâncias são medidas a partir dos orifícios nos fixadores. Solicite que um engenheiro estrutural
perfure os orifícios. Depois da perfuração dos orifícios, insira um parafuso com uma arruela em cada
orifício para prender o rack no chão.
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17 Suporte e outros recursos

Antes de entrar em contato com a HP
Verifique se você dispõe das seguintes informações antes de ligar para a HP:

● Registro do Active Health System (produtos HP ProLiant Gen8 ou posteriores)

Baixe e disponibilize um log do Active Health System dos 3 dias anteriores ao momento de
descoberta da falha. Para obter mais informações, consulte o Guia do Usuário do HP iLO 4 ou o
Guia do usuário do HP Intelligent Provisioning no site da HP (http://www.hp.com/go/ilo/docs).

● Relatório SHOW ALL do Onboard Administrator (só para produtos HP BladeSystem)

Para obter mais informações sobre como obter o relatório SHOW ALL do Onboard
Administrator, consulte o site da HP (http://www.hp.com/go/OAlog).

● Número de registro de suporte técnico (se aplicável).

● Número de série do produto

● Nome e número do modelo do produto

● Número de identificação do produto

● Mensagens de erro aplicáveis

● Placas de expansão ou hardware

● Hardware ou software de terceiros

● Tipo e nível de revisão do sistema operacional

Informações de contato da HP
Para obter informações de contato nos Estados Unidos e no mundo, consulte o site de Contato HP
(http://www.hp.com/go/assistance).

Nos Estados Unidos:

● Para entrar em contato com a HP por telefone, ligue para 1-800-334-5144. Para que se possa
obter uma qualidade cada vez melhor, é possível que as ligações sejam monitoradas ou
gravadas.

● Se você adquiriu um Care Pack (atualização de serviço), consulte o site de Suporte & drivers
(http://www8.hp.com/us/en/support-drivers.html). Se o problema não puder ser resolvido no site,
ligue para 1-800-633-3600. Para obter mais informações sobre os serviços Care Pack, consulte
o site da HP (http://pro-aq-sama.houston.hp.com/services/cache/10950-0-0-225-121.html).
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18 Informações sobre regulamentos

Conformidade com a segurança e os regulamentos
Para obter informações sobre segurança, ambiente e regulamentos, consulte Safety and Compliance
Information for Server, Storage, Power, Networking, and Rack Products, disponível no site da HP
(http://www.hp.com/support/Safety-Compliance-EnterpriseProducts).

Declaração de conteúdo de material RoHS da Turquia

Declaração de conteúdo de material RoHS da Ucrânia

Informações de garantia
Opcionais e servidores HP ProLiant e X86 (http://www.hp.com/support/ProLiantServers-Warranties)

Servidores HP Enterprise (http://www.hp.com/support/EnterpriseServers-Warranties)

Produtos HP Storage (http://www.hp.com/support/Storage-Warranties)

Produtos HP Networking (http://www.hp.com/support/Networking-Warranties)

54 Capítulo 18   Informações sobre regulamentos PTWW

http://www.hp.com/support/Safety-Compliance-EnterpriseProducts
http://www.hp.com/support/ProLiantServers-Warranties
http://www.hp.com/support/EnterpriseServers-Warranties
http://www.hp.com/support/Storage-Warranties
http://www.hp.com/support/Networking-Warranties


19 Feedback da documentação

A HP está empenhada em fornecer a documentação que atende às suas necessidades.
Para nos ajudar a aprimorar a documentação, envie erros, sugestões, ou comentários para
Feedback da documentação (mailto:docsfeedback@hp.com). Inclua o título da documentação e o
número da peça, número da versão, ou a URL ao enviar seu feedback.
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Acrônimos e abreviações

ICPM
Insight Control Power Management

iPDU
Intelligent Power Distribution Unit (unidade de distribuição de energia inteligente)

LDS
Location Discovery Services (Serviços de descoberta de localização)

PDU
Power distribution unit (unidade de distribuição de energia)

SIM
Systems Insight Manager

UPS
Uninterruptible power system (No-Break)
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