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1 Identificatie van onderdelen

In dit gedeelte

Onderdelen voorpaneel op pagina 1

Lampjes en knoppen voorpaneel op pagina 4

Toegang tot de Systems Insight Display op pagina 5

Systems Insight Display LED's op pagina 6

Systems Insight Display LED-combinaties op pagina 7

Onderdelen aan de achterkant op pagina 9
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Hot-pluggable ventilators op pagina 20

Onderdelen voorpaneel
● SFF-configuratie voor 8 schijven

Item Omschrijving

1 Videoconnector

2 Hendels voor snelle ontgrendeling (2)
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Item Omschrijving

3 SATA-optischeschijfpositie

4 Schijfposities voor SFF-configuratie

5 Label met serienummer

6 USB-connectoren (2)

7 Systems Insight Display

● SFF-configuratie voor 16 schijven (met optionele schijfbehuizing)

Item Omschrijving

1 Videoconnector

2 Schijfposities (vak 1)

3 Schijfposities (vak 2)

4 Systems Insight Display

5 USB-connectoren (2)

● SFF-configuratie voor 25 schijven

Item Omschrijving

1 Videoconnector

2 Hendels voor snelle ontgrendeling (2)
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Item Omschrijving

3 Schijfposities

4 USB-connector

● LFF-configuratie voor 8 schijven

Item Omschrijving

1 Videoconnector

2 Hendels voor snelle ontgrendeling (2)

3 Schijfposities

4 Systems Insight Display

5 USB-connector

● LFF-configuratie voor 12 schijven

Item Omschrijving

1 Videoconnector

2 Hendels voor snelle ontgrendeling (2)

3 Schijfposities

4 USB-connector
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Lampjes en knoppen voorpaneel
● SFF

● LFF

Item Omschrijving Status

1 NIC-statuslampje Uit = Geen netwerkverbinding

Ononderbroken groen = Koppeling
naar netwerk

Groen knipperend = Netwerkactiviteit

4 Hoofdstuk 1   Identificatie van onderdelen NLWW



Item Omschrijving Status

2 Lampje voor systeemconditie Ononderbroken groen = Normaal

Oranje knipperend = Systeem
gedegradeerd

Rood knipperend = Kritiek voor het
systeem

Als u wilt vaststellen of een onderdeel
in een gedegradeerde of kritieke
status is, kunt u "Systems Insight
Display LED's" (Systems Insight
Display LED's op pagina 6)
raadplegen

3 Aan/standby-knop en
systeemvoedingslampje

Uit = Netsnoer niet aangesloten of
stroomstoring

Ononderbroken oranje = Systeem
staat in stand-bymodus;
gecombineerde aan/uit-knop en
stand-byknop wordt geïnitialiseerd

Knipperend groen = Aan/Stand-
byknop is ingedrukt; wachten totdat
server wordt ingeschakeld

Ononderbroken groen = Systeem is
ingeschakeld

4 UID-lampje en knop Uit = Gedeactiveerd

Ononderbroken blauw = Geactiveerd

Blauw knipperend = Systeem wordt
op afstand beheerd

Toegang tot de Systems Insight Display
Ga als volgt te werk om de HP Systems Insight Display te openen op een server met een LFF-
configuratie voor 8 schijven:

1. Druk op en ontgrendel het paneel.
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2. Nadat het display volledig is verwijderd, draait u het display naar beneden om de lampjes
te bekijken.

Systems Insight Display LED's
De HP Systems Insight Display LED's staan voor de indeling van de systeemkaart. Met het display,
beschikbaar in SFF-configuraties met 8 of 16 schijven en LFF-configuraties met 8 schijven, kunnen
diagnoses worden gesteld wanneer het toegangspaneel is geïnstalleerd.

6 Hoofdstuk 1   Identificatie van onderdelen NLWW



Item Omschrijving Status

1 Voedingscapaciteit Uit = Systeem staat in stand-bymodus,
of er is geen capaciteit ingesteld

Ononderbroken groen =
Voedingscapaciteit toegepast

2 NIC-verbinding/activiteit Uit = Geen verbinding met netwerk.
Indien de voeding uitgeschakeld is, kijk
dan naar de RJ-45-lampjes op het
achterpaneel voor de status (Lampjes
en knoppen op het achterpaneel
op pagina 10)

Knipperend groen = Netwerkverbinding
en activiteit

Ononderbroken groen =
Netwerkverbinding

3 AMP-status Uit = AMP-modi uitgeschakeld

Ononderbroken groen = AMP-modus
ingeschakeld

Ononderbroken oranje =
Overschakeling

Knipperend oranje = Ongeldige
configuratie

4 Te hoge temperatuur Uit = Normaal

Ononderbroken oranje = Hoge
systeemtemperatuur gedetecteerd

— Alle overige LED's Uit = Normaal

Oranje = Fout

Raadpleeg "Systems Insight Display
LED combinations" (Systems Insight
Display LED-combinaties
op pagina 7) voor meer informatie
over de activering van deze lampjes

Systems Insight Display LED-combinaties
Wanneer het lampje voor systeemconditie op het voorpaneel oranje of rood is, ondergaat de server
een systeemconditiegebeurtenis. Combinaties van brandende Systems Insight Display LED's, het
systeemvoedingslampje en het lampje voor systeemconditie geven de status van het systeem aan.
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Systems Insight Display
LED en kleur

Lampje voor
systeemconditie

Systeemvoedingslampje Status

Processor (oranje) Rood Oranje Er is mogelijk sprake van
één of meer van de volgende
condities:

● De processor in socket
X werkt niet.

● Processor X is niet in de
socket gemonteerd.

● Processor X wordt niet
ondersteund.

● ROM detecteert een
processorfout tijdens
POST.

Processor (oranje) Oranje Groen De processor in socket X
bevindt zich in een voor-
fouttoestand.

DIMM (oranje) Rood Groen Eén of meer DIMM's werken
niet.

DIMM (oranje) Oranje Groen DIMM in slot X bevindt zich
in een voor-fouttoestand.

Te hoge temperatuur
(oranje)

Oranje Groen Het Health-stuurprogramma
heeft een temperatuurniveau
waargenomen waarvoor
gewaarschuwd moet worden.

Te hoge temperatuur
(oranje)

Rood Oranje De server heeft een kritiek
temperatuurniveau voor de
hardware waargenomen.

Ventilator (oranje) Oranje Groen Een ventilator werkt niet of is
verwijderd.

Ventilator (oranje) Rood Groen Twee of meer ventilatoren
werken niet of zijn
verwijderd.
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Systems Insight Display
LED en kleur

Lampje voor
systeemconditie

Systeemvoedingslampje Status

Stroomvoorziening (oranje) Oranje Groen Er is mogelijk sprake van
één of meer van de volgende
condities:

● Redundante
stroomvoorziening is
geïnstalleerd en slechts
één stroomvoorziening
is functioneel

● Snoer is niet
aangesloten op
redundante
stroomvoorziening

● Fout in redundante
stroomvoorziening

● Stroomvoorziening op
POST komt niet
overeen of
stroomvoorziening komt
niet overeen via hot-
pluggable toevoeging

Powercap (uit) — Oranje Standby

Powercap (uit) — Knipperend groen Wacht op stroom

Powercap (uit) — Groen Stroom is beschikbaar

OPMERKING:  indien meer dan één lampje van een DIMM-slot brandt, moeten er meer problemen
worden opgelost. Test elke bank van DIMM's door alle overige DIMM's te verwijderen. Isoleer de
falende DIMM door elke DIMM in een bank te vervangen door een bekende werkende DIMM.

Onderdelen aan de achterkant

Item Omschrijving

1 PCIe-sleuven 1–3 (boven naar onder)

2 PCIe-slots 4–6, optioneel (boven naar onder)

3 Stroomvoorziening 1 (PS1)
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Item Omschrijving

4 PS1-voedingsconnector

5 PS2-voedingsconnector, optioneel

6 Stroomvoorziening 2 (PS2), optioneel

7 USB-connectoren (4)

8 Videoconnector

9 iLO-connector

10 Seriële connector

11 FlexibleLOM-poorten (weergegeven: 4 x 1 Gb/optioneel:
2 x 10 Gb); poort 1 op rechterzijde

Lampjes en knoppen op het achterpaneel

Item Omschrijving Status

1 UID-lampje/-knop Uit = Gedeactiveerd

Ononderbroken blauw = Geactiveerd

Blauw knipperend = Systeem wordt op
afstand beheerd

2 Lampjes voor voedingseenheid 2 Uit = Systeem is uitgeschakeld of
stroomvoorziening werkt niet

Ononderbroken groen = Normaal

3 Lampjes voor voedingseenheid 1 Uit = Systeem is uitgeschakeld of
stroomvoorziening werkt niet

Ononderbroken groen = Normaal
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Item Omschrijving Status

4 NIC-activiteitslampje Uit = Geen netwerkactiviteit

Ononderbroken groen = Koppeling naar
netwerk

Groen knipperend = Netwerkactiviteit

5 NIC verbindingslampje Uit = Geen netwerkverbinding

Groen = Netwerkverbinding

Niet-hot-pluggable PCIe-riserboard slotdefinities
Primair

Slot - form factor

Beschrijving van PCIe 2-
riserslot

Secundair

Slot - form factor

Beschrijving van PCIe
2 x16-riserslot

1 - FL/FH PCIe2 x16 (8,4,1) 4 - FL/FH PCIe2 x16 (16, 8, 4, 1)

2 - HL/FH PCIe2 x8 (8, 4, 1) 5 - HL/FH PCIe2 x16 (8, 4, 1)

3 - HL/FH PCIe2 x8 (4,1) 6 - HL/FH PCIe2 x8 (8, 4, 1)

Opmerkingen:

● "Primair" geeft aan dat de risereenheid is gemonteerd in de primaire riserconnector.

● "Secundair" geeft aan dat de risereenheid is gemonteerd in de secundaire riserconnector.

● De installatie van de risereenheden in de bovenstaande tabel in de primaire of secundaire
riserconnectoren bepaalt welke PCI-kaartmodellen worden ondersteund door deze
risereenheden.

● FL/FH geeft aan volledige lengte, volledige hoogte. HL/FH geeft aan halve lengte, volledige
hoogte. LP geeft aan laag profiel.

● De risereenheden ondersteunen een maximumvermogen van 150 W met een HP netsnoer. Dit
snoer moet worden gebruikt voor PCIe-kaartspanningen die hoger zijn dan 75 W.
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Onderdelen systeemkaart

Item Omschrijving

1 Ventilatorconnector 6

2 Connector Systems Insight Display

3 Ventilatorconnector 5

4 Processor 1 DIMM-slots

5 Ventilatorconnector 4

6 I/O-connector voorpaneel

7 Voorste USB-connector

8 Ventilatorconnector 3

9 Eerste schijfbehuizing

10 Ventilatorconnector 2

11 Processor 2 DIMM-slots

12 Tweede schijfbehuizing

13 Ventilatorconnector 1

14 NMI jumper

15 Videoconnector voorkant

16 Detectieserviceconnector

17 Systeemonderhoudsschakelaar
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Item Omschrijving

18 SATA-optischeschijfconnector

19 Stroomvoorziening achterpaneel connector

20 USB-connector

21 Slot voor SD-kaart

22 Secundaire (processor 2) PCIe-riserconnector

23 SATA-poort 1

24 Processorsocket 2

25 Systeembatterij

26 TPM-connector

27 Primaire (processor 1) PCIe-riserconnector

28 Processorsocket 1

29 FlexibleLOM

30 SAS-poort 1i

31 SAS-poort 2i

32 SAS-cachemoduleconnector

Systeemonderhoudsschakelaar

Positie Standaard Functie

S1 Uit Uit = HP iLO-beveiliging is
ingeschakeld.

Aan = HP iLO-beveiliging is
uitgeschakeld.

S2 Uit Uit = Systeemconfiguratie kan
veranderd worden.

Aan = Systeemconfiguratie is
vergrendeld.

S3 Uit Gereserveerd.

S4 Uit Gereserveerd.

S5 Uit Uit = Opstartwachtwoord is
ingeschakeld.

Aan = Opstartwachtwoord is
uitgeschakeld.

S6 Uit Uit = Geen werking.

Aan = ROM leest systeemconfiguratie
als ongeldig.

S7 — Gereserveerd
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Positie Standaard Functie

S8 — Gereserveerd

S9 — Gereserveerd

S10 — Gereserveerd

S11 — Gereserveerd

S12 — Gereserveerd

Als u toegang wilt krijgen tot redundant ROM, stelt u S1, S5 en S6 in op Aan.

Als de systeemonderhoudsschakelaar op positie 6 in de stand Aan wordt gezet, kunt u alle
systeemconfiguratie-instellingen van zowel het CMOS als het NVRAM wissen.

VOORZICHTIG:  als u de CMOS en/of NVRAM wist, wordt alle configuratie-informatie verwijderd.
Zorg ervoor dat u de server correct configureert. Doet u dit niet dan kan er gegevensverlies optreden.

NMI-functionaliteit
Een NMI-storingsdump stelt systeembeheerders in staat storingsdumpbestanden te creëren wanneer
een systeem is vastgelopen en niet reageert op de normale oplossingen.

Een storingsanalyselogboek is een essentieel onderdeel van de diagnostiek van
betrouwbaarheidsproblemen, zoals het vastlopen van besturingssystemen, stuurprogramma's en
toepassingen. Wanneer een systeem vaak storing heeft, loopt het vast. De systeembeheerders
kunnen dan alleen maar de stroomvoorziening van het systeem in- en uitschakelen. Wanneer het
systeem opnieuw wordt ingesteld, wordt alle informatie gewist die de probleemanalyse zou kunnen
ondersteunen. De NMI-functie bewaart die informatie door een geheugendump voor een harde reset
uit te voeren.

De systeembeheerder kan de iLO Virtual NMI-voorziening gebruiken om het besturingssysteem de
NMI-handler te laten uitvoeren en een storingsdumplogboek te genereren.

Raadpleeg de whitepaper op de website van HP (http://h20000.www2.hp.com/bc/docs/support/
SupportManual/c00797875/c00797875.pdf) voor meer informatie.

Locatie van DIMM-slots
DIMM-slots hebben voor elke processor een opeenvolgende nummering (1 tot en met 12).
De ondersteunde AMP-modi gebruiken lettertoewijzingen voor de bezetting.
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SAS- en SATA-apparaatnummers
● 8 SFF-schijfpositienummering

● 16 SFF-schijfpositienummering

● 25 SFF-schijfpositienummering

NLWW SAS- en SATA-apparaatnummers 15



● 8 LFF-schijfpositienummering

● 12 LFF-schijfpositienummering

Definities van vasteschijflampje

Item LED Status Definitie

1 Zoeken Ononderbroken blauw De vaste schijf wordt door
een hosttoepassing
geïdentificeerd.

Blauw knipperend De firmware van de vaste
schijf wordt bijgewerkt of
moet worden bijgewerkt.

2 Activiteitsring Ronddraaiend groen Vasteschijfactiviteit.

Uit Geen activiteit van vaste
schijf.

3 Niet verwijderen Ononderbroken wit Verwijder de
schijfeenheid niet. Als u
dat toch doet, werken één
of meer logische
schijfeenheden niet meer.
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Item LED Status Definitie

Uit De vaste schijf kan worden
verwijderd en de logische
schijfeenheden blijven
werken.

4 Status van vaste schijf Ononderbroken groen De vaste schijf is een
onderdeel van één of meer
logische schijfeenheden.

Knipperend groen De vaste schijf wordt
opnieuw opgebouwd, of er
wordt een RAID-migratie,
stripegrootte-migratie,
capaciteitsuitbreiding of
uitbreiding van logische
schijfeenheden uitgevoerd,
of er worden gegevens op de
vaste schijf gewist.

Knipperend oranje/groen De vaste schijf is een
onderdeel van één of meer
logische schijfeenheden en
geeft aan dat de vaste schijf
binnenkort niet meer goed
zal werken.

Oranje knipperend De vaste schijf is niet
geconfigureerd en geeft aan
dat de vaste schijf binnenkort
niet meer goed zal werken.

Ononderbroken oranje De vaste schijf werkt niet
goed.

Uit De vaste schijf is niet door
een RAID-controller
gecontroleerd.

Lampje PCIe-risereenheid
VOORZICHTIG:  Schakel de server uit en verwijder alle netsnoeren voordat u de PCIe-risereenheid
verwijdert of installeert. Zo voorkomt u schade aan de server of de uitbreidingskaarten.
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Status

Aan = Netvoeding is aangesloten.

Uit = Netvoeding is losgekoppeld.

Ontbreekt = Risereenheid is niet geïnstalleerd of de netvoeding is mogelijk niet aangesloten.

Lampjes van FBWC-module (P222, P420, P421)
De FBWC-module heeft drie eenkleurige lampjes (een oranje en twee groene). De statuslampjes zijn
verdubbeld op de andere kant van de cachemodule om de status beter te kunnen zien.
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1 - Oranje 2 - Groen 3 - Groen Betekenis

Uit Uit Uit De voeding van de
cachemodule is niet
ingeschakeld.

Uit Knipperend 0,5 Hz Knipperend 0,5 Hz De microcontroller van
de cachemodule wordt
uitgevoerd in zijn
opstartlaadprogramma en
ontvangt nieuwe flash-codes
van de host controller.

Uit Knipperend 1 Hz Knipperend 1 Hz De cachemodule wordt
ingeschakeld en de
condensator wordt geladen.

Uit Uit Knipperend 1 Hz De cachemodule wordt
niet gebruikt en de
condensator wordt geladen.

Uit Uit Aan De cachemodule wordt
niet gebruikt en de
condensator is geladen.

Uit Aan Aan De cachemodule wordt
niet gebruikt, de condensator
is geladen, en het
cachegeheugen bevat
gegevens dat nog niet
naar de vaste schijven
geschreven is.

Uit Knipperend 1 Hz Uit Er wordt een back-up
uitgevoerd.

Uit Aan Uit De huidige back-up is zonder
fouten voltooid.

Knipperend 1 Hz Knipperend 1 Hz Uit De huidige back-up is mislukt
en er zijn gegevens verloren
gegaan.

Knipperend 1 Hz Knipperend 1 Hz Aan Er is tijdens de vorige of
huidige opstartprocedure
een voedingsfout
opgetreden. De gegevens
kunnen beschadigd zijn.
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1 - Oranje 2 - Groen 3 - Groen Betekenis

Knipperend 1 Hz Aan Uit Er is sprake van een te hoge
temperatuur.

Knipperend 2 Hz Knipperend 2 Hz Uit De condensator is niet
aangesloten.

Knipperend 2 Hz Knipperend 2 Hz Aan De condensator is
10 minuten geladen, maar is
niet voldoende geladen om
een volledige back-up uit
te voeren.

Aan Aan Uit De huidige back-up is
voltooid, maar tijdens
de back-up zijn er
spanningsschommelingen
opgetreden.

Aan Aan Aan De microcontroller van
de cachemodule werkt niet
goed.

 Hot-pluggable ventilators
VOORZICHTIG:  opvuleenheden moeten om schade aan serveronderdelen te voorkomen worden
gemonteerd in ventilatorbays 1 en 5,08 cm een configuratie met één processor.

De enige twee geldige ventilatorconfiguraties staan in de volgende tabel vermeld.

Configuratie Ventilatorbay
1

Ventilatorbay
2

Ventilatorbay
3

Ventilatorbay
4

Ventilatorbay
5

Ventilatorbay
6

1 processor Opvuleenheid
voor ventilator

Opvuleenheid
voor ventilator

Ventilator Ventilator Ventilator Ventilator

2 processors Ventilator Ventilator Ventilator Ventilator Ventilator Ventilator
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Voor een configuratie met één processor zijn vier ventilators en twee opvuleenheden nodig in
specifieke ventilatorbays voor redundantie. De ventilator werkt niet goed of een ontbrekende
ventilator zorgt voor redundantieverlies. Wanneer een tweede ventilator niet werkt of ontbreekt,
zal de server worden uitgeschakeld.

De installatie van meer dan het vereiste aantal ventilators in een configuratie met één processor is
geen ondersteunde configuratie.

Voor een configuratie met twee processors zijn zes ventilators vereist voor redundatie. De ventilator
werkt niet goed of een ontbrekende ventilator zorgt voor redundantieverlies. Wanneer een tweede
ventilator niet werkt of ontbreekt, zal de server worden uitgeschakeld.

De server ondersteunt verschillende ventilatorsnelheden. De ventilatoren werken op minimale
snelheid totdat een temperatuurswijziging het noodzakelijk maakt om de ventilatorsnelheid te
verhogen om de server te koelen. De server wordt uitgeschakeld in de volgende gevallen van
temperatuurverandering:

● Tijdens POST en in het besturingssysteem vormt HP iLO een uitschakeling uit
als een alarmerend temperatuursniveau is bereikt. Als de serverhardware een kritiek
temperatuursniveau detecteert voordat een uitschakeling plaatsvindt, wordt de server
onmiddellijk uitgeschakeld.

● Als de functie Thermal Shutdown (Thermale uitschakeling) is uitgeschakeld in RBSU, zal
HP iLO geen uitschakeling uitvoeren wanneer een alarmerend temperatuursniveau is bereikt.
Als u deze functie uitschakelt, zal de serverhardware nog steeds onmiddellijk uitschakelen
wanneer een kritiek temperatuursniveau is bereikt.

VOORZICHTIG:  een thermale gebeurtenis kan serveronderdelen beschadigen als de functie
Thermal Shutdown (Thermale uitschakeling) is uitgeschakeld in RBSU.
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2 Bediening

Server inschakelen
Druk op de aan/standby-knop om de server in te schakelen.

Server uitschakelen
Maak een back-up van cruciale gegevens en programma's op de server voordat u de server
uitschakelt om upgrades of onderhoudswerkzaamheden uit te voeren.

OPMERKING:  als de server in de stand-bystand staat, is de reservevoeding van het systeem nog
steeds ingeschakeld.

Gebruik een van de volgende methoden om de voeding van de server uit te schakelen:

● Druk de aan/stand-byknop in en laat de knop weer los.

Hiermee kunt u toepassingen en besturingssysteem gecontroleerd uitschakelen voordat de
server in de stand-bymodus komt.

● Druk op de gecombineerde aan/uit-knop en stand-byknop en houd deze meer dan 4 seconden
ingedrukt om de server in de stand-bystand te zetten.

Hiermee schakelt u de server in de stand-bymodus zonder toepassingen en besturingssysteem
netjes af te sluiten. Als een toepassing niet meer reageert, dan kunt u deze methode gebruiken
om het systeem uit te schakelen.

● Gebruik de functie Virtuele aan/uit-knop van HP iLO.

Hiermee kunt u toepassingen en besturingssysteem gecontroleerd op afstand uitschakelen
voordat de server in de stand-bymodus komt.

Controleer voordat u doorgaat of de server in de stand-bymodus staat door te kijken of het
systeemvoedingslampje oranje brandt.

Server uit rack trekken
1. Trek de hendels voor snelle ontgrendeling naar beneden aan elke kant van de server.
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2. Server uit rack trekken.

WAARSCHUWING!  U kunt het risico van persoonlijk letsel, brand of schade aan de
apparatuur beperken door ervoor te zorgen dat het rack goed gestabiliseerd is alvorens
u een onderdeel uit het rack schuift.

3. Schuif nadat u de installatie- of onderhoudsprocedure de server terug in het rack en druk de
server stevig vast.

WAARSCHUWING!  u kunt het risico van persoonlijk letsel beperken door voorzichtig te zijn
bij het indrukken van de railontgrendelingsknoppen en het in het rack schuiven van de server.
Uw vingers kunnen tussen de schuifrails bekneld raken.
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Verwijder de server uit het rack
Ga als volgt te werk om de server te verwijderen van een rack van HP, Compaq,
uw telefoonmaatschappij of een ander merk:

1. Schakel de server uit (Server uitschakelen op pagina 22).

2. Trek de server uit het rack (Server uit rack trekken op pagina 22).

3. Koppel alle kabels los en verwijder de server uit het rack. Voor meer informatie leest u de
documentatie bij de optionele bevestigingsset voor het rack.

4. Plaats de server op een stevig, vlak oppervlak.

Toegangspaneel verwijderen
WAARSCHUWING!  Laat de schijfeenheden en interne systeemonderdelen afkoelen voordat u
deze aanraakt, om het risico van brandwonden te beperken.

VOORZICHTIG:  bedien voor een goede koeling de server niet zonder het toegangspaneel,
luchtgeleiders, afdekplaatje van het uitbreidingsslot of opvuleenheden. Als de server hot-pluggable
onderdelen ondersteunt, moet u het toegangspaneel zo weinig mogelijk openen.

U verwijdert het onderdeel als volgt:

1. Schakel de server uit als u een niet-hot-pluggable installatie- of onderhoudsprocedure uitvoert
(Server uitschakelen op pagina 22).

2. Trek de server uit het rack (Server uit rack trekken op pagina 22).

3. Gebruik de T-15 Torx-schroevendraaier die u aan de achterkant van de server vindt om de
beveiligingsschroef op de vergrendeling los te schroeven.

4. Til de hendel van de vergrendeling omhoog en verwijder het toegangspaneel.

Toegangspaneel installeren
1. Plaats het toegangspaneel boven op de server met de vergrendeling open. Zorg dat het paneel

aan de achterzijde van de server ongeveer 1,25 cm uitsteekt.

2. Druk de vergrendeling omlaag. Het toegangspaneel wordt vergrendeld.

3. Gebruik de T-15 Torx-schroevendraaier die u aan de achterkant van de server vindt om de
beveiligingsschroef op de vergrendeling vast te schroeven.

Achterpaneel van het product openen
Onderwerpen:

Kabelbeheerarm openen op pagina 25
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Kabelbeheerarm openen
Zo opent u het achterpaneel van de server:

1. Maak de kabelbeheerarm los.

2. Open de kabelbeheerarm. Houd er rekening mee dat de kabelbeheerarm aan de rechter- en
linkerzijde gemonteerd kan worden.
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Ventilatoreenheid verwijderen
U verwijdert het onderdeel als volgt:

1. Schakel de server uit (Server uitschakelen op pagina 22).

2. Koppel alle voedingseenheden los:

a. Koppel het netsnoer los van de voedingsbron.

b. Koppel het netsnoer los van de server.

3. Trek de server uit het rack of verwijder de server (Verwijder de server uit het rack (Verwijder de
server uit het rack op pagina 24), Trek de server uit het rack (Server uit rack trekken
op pagina 22)).

4. Verwijder het toegangspaneel (Toegangspaneel verwijderen op pagina 24).

5. Verwijder de luchtgeleider (Luchtgeleider verwijderen op pagina 33).

6. Verwijder de ventilatoreenheid.

VOORZICHTIG:  gebruik de server nooit lang achter elkaar als het toegangspaneel open staat
of is verwijderd. Dit gebruik van de server leidt tot een verkeerde luchtstroom en onvoldoende
koeling, waardoor de server beschadigd kan raken door oververhitting.

OPMERKING:  installeer de ventilatoren in alle primaire ventilatorlocaties voor een optimale
koeling. Raadpleeg de tabel met ventilatorlocaties ( Hot-pluggable ventilators op pagina 20)
voor meer informatie.

Als u het onderdeel wilt installeren, voert u de procedure voor het verwijderen in omgekeerde
volgorde uit.
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Hot-pluggable ventilator verwijderen
U verwijdert het onderdeel als volgt:

1. Trek de server uit het rack of verwijder de server (Verwijder de server uit het rack (Verwijder de
server uit het rack op pagina 24), Trek de server uit het rack (Server uit rack trekken
op pagina 22)).

2. Verwijder het toegangspaneel (Toegangspaneel verwijderen op pagina 24).

3. Verwijder de ventilator.

VOORZICHTIG:  gebruik de server nooit lang achter elkaar als het toegangspaneel open staat
of is verwijderd. Dit gebruik van de server leidt tot een verkeerde luchtstroom en onvoldoende
koeling, waardoor de server beschadigd kan raken door oververhitting.

OPMERKING:  installeer de ventilatoren in alle primaire ventilatorlocaties voor een optimale
koeling. Raadpleeg de tabel met ventilatorlocaties ( Hot-pluggable ventilators op pagina 20)
voor meer informatie.

Als u het onderdeel wilt installeren, voert u de procedure voor het verwijderen in omgekeerde
volgorde uit.

Uitbreidingskaart met volledige lengte verwijderen
VOORZICHTIG:  Schakel de server uit en verwijder alle netsnoeren voordat u de PCIe-risereenheid
verwijdert of installeert. Zo voorkomt u schade aan de server of de uitbreidingskaarten.

U verwijdert het onderdeel als volgt:

1. Schakel de server uit (Server uitschakelen op pagina 22).

2. Koppel alle voedingseenheden los:

a. Koppel het netsnoer los van de voedingsbron.

b. Koppel het netsnoer los van de server.

3. Trek de server uit het rack (Server uit rack trekken op pagina 22).
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4. Verwijder het toegangspaneel (Toegangspaneel verwijderen op pagina 24).

5. Als een uitbreidingskaart met volledige lengte is geïnstalleerd in slot 1, ontgrendelt u de beugel
van de uitbreidingskaart met volledige lengte en verwijdert u de primaire PCIe-risereenheid.

6. Als een uitbreidingskaart met volledige lengte is geïnstalleerd in slot 4, ontgrendelt u de beugel
van de uitbreidingskaart met volledige lengte en verwijdert u de secundaire PCIe-risereenheid.

7. Verwijder de uitbreidingskaart met volledige lengte.

Als u het onderdeel wilt installeren, voert u de procedure voor het verwijderen in omgekeerde
volgorde uit.
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Primaire PCIe-risereenheid verwijderen
VOORZICHTIG:  Schakel de server uit en verwijder alle netsnoeren voordat u de PCIe-risereenheid
verwijdert of installeert. Zo voorkomt u schade aan de server of de uitbreidingskaarten.

1. Schakel de server uit (Server uitschakelen op pagina 22).

2. Koppel alle voedingseenheden los:

a. Koppel het netsnoer los van de voedingsbron.

b. Koppel het netsnoer los van de server.

3. Trek de server uit het rack (Server uit rack trekken op pagina 22).

4. Verwijder het toegangspaneel (Toegangspaneel verwijderen op pagina 24).

5. Verwijder eventuele geïnstalleerde uitbreidingskaarten met volledige lengte.

6. Verwijder de PCIe-risereenheid.

Als u het onderdeel wilt installeren, voert u de procedure voor het verwijderen in omgekeerde
volgorde uit.

Secundaire PCIe-risereenheid verwijderen
VOORZICHTIG:  Schakel de server uit en verwijder alle netsnoeren voordat u de PCIe-risereenheid
verwijdert of installeert. Zo voorkomt u schade aan de server of de uitbreidingskaarten.

U verwijdert het onderdeel als volgt:

1. Schakel de server uit (Server uitschakelen op pagina 22).

2. Koppel alle voedingseenheden los:

a. Koppel het netsnoer los van de voedingsbron.

b. Koppel het netsnoer los van de server.

3. Trek de server uit het rack (Server uit rack trekken op pagina 22).
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4. Verwijder het toegangspaneel (Toegangspaneel verwijderen op pagina 24).

5. Als een uitbreidingskaart met volledige lengte is geïnstalleerd in slot 4, ontgrendelt u de beugel
van de uitbreidingskaart met volledige lengte en verwijdert u de PCIe-risereenheid.

Als u het onderdeel wilt installeren, voert u de procedure voor het verwijderen in omgekeerde
volgorde uit.

Primaire PCIe-risereenheid installeren
WAARSCHUWING!  Koppel het netsnoer los om de voeding naar de server uit te schakelen.
Zo beperkt u het risico van persoonlijk letsel, elektrische schokken en schade aan de apparatuur. Met
de aan/standby-knop op het voorpaneel wordt de voeding naar het systeem niet helemaal
uitgeschakeld. Gedeelten van de voedingseenheid en bepaalde interne schakelingen blijven
ingeschakeld totdat het netsnoer is losgekoppeld.

1. Schakel de server uit (Server uitschakelen op pagina 22).

2. Koppel alle voedingseenheden los:

a. Koppel het netsnoer los van de voedingsbron.

b. Koppel het netsnoer los van de server.

3. Trek de server uit het rack (Server uit rack trekken op pagina 22).

4. Verwijder het toegangspaneel (Toegangspaneel verwijderen op pagina 24).

30 Hoofdstuk 2   Bediening NLWW



5. Installeer de PCIe-risereenheid.

6. Plaats het toegangspaneel weer terug (Toegangspaneel installeren op pagina 24).

7. Installeer de server in het rack (Server in rack installeren op pagina 40).

8. Sluit het netsnoer aan op de server.

9. Sluit het netsnoer aan op de voedingsbron.

10. Schakel de server uit (Server inschakelen op pagina 22).

De beugel van de uitbreidingskaart met volledige lengte
van de primaire PCIe-risereenheid bevestigen

1. Schakel de server uit (Server uitschakelen op pagina 22).

2. Koppel alle voedingseenheden los:

a. Koppel het netsnoer los van de voedingsbron.

b. Koppel het netsnoer los van de server.

3. Trek de server uit het rack (Server uit rack trekken op pagina 22).

4. Verwijder het toegangspaneel (Toegangspaneel verwijderen op pagina 24).

5. Installeer een uitbreidingskaart met volledige lengte (Uitbreidingskaart met volledige lengte
installeren op pagina 74).

6. Installeer de primaire PCIe-risereenheid (Primaire PCIe-risereenheid installeren op pagina 30).

NLWW De beugel van de uitbreidingskaart met volledige lengte van de primaire PCIe-risereenheid
bevestigen
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7. Bevestig de beugel van de uitbreidingskaart met volledige lengte.

8. Plaats het toegangspaneel weer terug (Toegangspaneel installeren op pagina 24).

9. Installeer de server in het rack (Server in rack installeren op pagina 40).

10. Sluit het netsnoer aan op de server.

11. Sluit het netsnoer aan op de voedingsbron.

12. Schakel de server uit (Server inschakelen op pagina 22).

De beugel van de uitbreidingskaart met volledige lengte
van de secundaire PCIe-risereenheid bevestigen

1. Schakel de server uit (Server uitschakelen op pagina 22).

2. Koppel alle voedingseenheden los:

a. Koppel het netsnoer los van de voedingsbron.

b. Koppel het netsnoer los van de server.

3. Trek de server uit het rack (Server uit rack trekken op pagina 22).

4. Verwijder het toegangspaneel (Toegangspaneel verwijderen op pagina 24).

5. Installeer een uitbreidingskaart met volledige lengte (Uitbreidingskaart met volledige lengte
installeren op pagina 74).

6. Installeer de secundaire PCIe-risereenheid (Secundaire PCIe-risereenheid op pagina 75).
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7. Bevestig de beugel van de uitbreidingskaart met volledige lengte.

8. Plaats het toegangspaneel weer terug (Toegangspaneel installeren op pagina 24).

9. Installeer de server in het rack (Server in rack installeren op pagina 40).

10. Sluit het netsnoer aan op de server.

11. Sluit het netsnoer aan op de voedingsbron.

12. Schakel de server uit (Server inschakelen op pagina 22).

Luchtgeleider verwijderen
VOORZICHTIG:  bedien voor een goede koeling de server niet zonder het toegangspaneel,
luchtgeleiders, afdekplaatje van het uitbreidingsslot of opvuleenheden. Als de server hot-pluggable
onderdelen ondersteunt, moet u het toegangspaneel zo weinig mogelijk openen.

U verwijdert het onderdeel als volgt:

1. Schakel de server uit (Server uitschakelen op pagina 22).

2. Koppel alle voedingseenheden los:

a. Koppel het netsnoer los van de voedingsbron.

b. Koppel het netsnoer los van de server.

3. Trek de server uit het rack of verwijder de server (Verwijder de server uit het rack (Verwijder de
server uit het rack op pagina 24), Trek de server uit het rack (Server uit rack trekken
op pagina 22)).

4. Verwijder het toegangspaneel (Toegangspaneel verwijderen op pagina 24).

VOORZICHTIG:  koppel niet de kabel los die de batterij aan de cachemodule bevestigt. Als u
de kabel loskoppelt, zullen niet-opgeslagen gegevens in de cachemodule verloren raken.

OPMERKING:  De PCIe-risereenheid hoeft alleen te worden verwijderd als er een
uitbreidingskaart met volledige lengte is geïnstalleerd.
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5. Als een uitbreidingskaart met volledige lengte is geïnstalleerd in de primaire PCIe-risereenheid,
ontgrendelt u de beugel van de uitbreidingskaart en verwijdert u de primaire PCIe-risereenheid
(Primaire PCIe-risereenheid verwijderen op pagina 29).

6. Als een uitbreidingskaart met volledige lengte is geïnstalleerd in de secundaire PCIe-
risereenheid, ontgrendelt u de beugel van de uitbreidingskaart en verwijdert u de secundaire
PCIe-risereenheid (Secundaire PCIe-risereenheid verwijderen op pagina 29).

7. Verwijder de luchtgeleider.

Als u het onderdeel wilt installeren, voert u de procedure voor het verwijderen in omgekeerde
volgorde uit.
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3 Instellingen uitvoeren

Optionele installatieservices
Als u kiest voor HP Care Pack Services, maken ervaren, door HP gecertificeerde technici, uw servers
volledig operationeel met ondersteuningspakketten die specifiek op de HP ProLiant systemen zijn
afgestemd. In een HP Care Pack combineert u in één pakket ondersteuning voor zowel hardware als
software. U kunt kiezen uit een aantal serviceniveaus om te voorzien in uw behoeften.

Met de eenvoudig aan te schaffen en gebruiksvriendelijke HP Care Packs breidt u uw standaard
productgarantie en ondersteuning uit zodat u optimaal kunt profiteren van uw server. Onder de Care
Pack services vallen:

● Ondersteuning van de hardware

◦ Call-to-Repair binnen 6 uur

◦ 24x7 zelfde dag binnen 4 uur

◦ Zelfde werkdag binnen 4 uur

● Ondersteuning van de software

◦ Microsoft®

◦ Linux

◦ HP ProLiant Essentials (HP SIM en RDP)

◦ VMWare

● Geïntegreerde ondersteuning van hardware en software

◦ Critical Service

◦ Proactive 24

◦ Support Plus

◦ Support Plus 24

● Opstart- en implementatieservices voor hardware en software

Raadpleeg de website van HP (http://www.hp.com/services/carepack) voor meer informatie over
HP Care Pack Services.

Rackinformatie voorbereiden
Bij alle racks van de HP of Compaq 9000, 10000 en H9 serie wordt een rackinformatiepakket
meegeleverd. Raadpleeg de documentatie bij dit pakket voor meer informatie over de
beschikbare informatiebronnen.

Optimale omgeving
Als u de server in een rack installeert, kiest u een locatie die voldoet aan de vereisten die in dit
gedeelte worden beschreven.
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Ruimte- en luchtstromingsvereisten
Houd bij de keuze van de racklocatie rekening met de volgende vereisten, zodat er voldoende
ventilatie voor de server is en genoeg ruimte om deze te onderhouden:

● Laat minimaal een ruimte van 63,5 cm vrij aan de voorkant van het rack.

● Er moet minimaal 76,2 cm ruimte aan de achterkant van het rack zijn.

● Er moet minimaal 121,9 cm ruimte zijn tussen de achterkant van het rack en de achterkant van
een ander rack of een andere rij racks.

HP servers zuigen koele lucht aan via het voorpaneel en blazen warme lucht uit via de achterkant.
Daarom moeten er in het voorpaneel van het rack voldoende ventilatieopeningen zijn om de lucht
naar binnen te laten en moeten er in het achterpaneel voldoende ventilatieopeningen zijn waardoor
de warme lucht het rack kan verlaten.

VOORZICHTIG:  blokkeer de ventilatieopeningen niet. Zo voorkomt u oververhitting en
beschadiging van de apparatuur.

Als het rack niet helemaal is opgevuld met servers of rackonderdelen, heeft dit effect op de
luchtcirculatie in het rack en tussen de servers. Sluit alle tussenruimten af met opvulpanelen,
zodat er voldoende luchtcirculatie is.

VOORZICHTIG:  gebruik altijd opvuleenheden om lege verticale openingen in het rack te vullen.
Hierdoor wordt een correcte luchtstroming gewaarborgd. Als u een rack zonder opvuleenheden
gebruikt, is de koeling onvoldoende en kan er schade door oververhitting optreden.

De racks uit de 9000 en 10000-serie zorgen voor een goede serverkoeling door de gaatjes in de
voor- en achterpanelen, die 64 procent open ruimte voor ventilatie bieden.

VOORZICHTIG:  als u een Compaq-rack uit de 7000-serie gebruikt, is het noodzakelijk om het
goed ventilerende rackinzetstuk (artikelnummers 327281-B21 voor rack 42U of 157847-B21 voor
rack 22U) te installeren om te zorgen voor voldoende luchtcirculatie en koeling van de voorkant naar
de achterkant.

VOORZICHTIG:  Houd rekening met de volgende aanvullende vereisten als u een rack van een
andere fabrikant gebruikt. Zo zorgt u voor een goede luchtcirculatie en voorkomt u schade aan de
apparatuur.

Voor- en achterpanelen: als het 42U-rack afsluitende voor- en achterpanelen heeft, moet er 5350 cm²
aan gaatjes (van boven naar beneden gelijkmatig verdeeld) vrij zijn om voor voldoende luchtcirculatie
te zorgen. Dit komt overeen met de vereiste 64 procent open ruimte voor ventilatie.

Zijpanelen: er moet minimaal 7 cm ruimte zijn tussen het geïnstalleerde rackonderdeel en de
zijpanelen van het rack.

OPMERKING:  De kabelbeheerarm van de HP ProLiant DL385p Gen8 Server wordt niet
ondersteund op racks uit de Compaq 7000-serie.

Temperatuurvereisten
Voor een blijvende veilige en betrouwbare werking plaatst u het systeem in een goed geventileerde
ruimte waar de temperatuur kan worden geregeld.

De aanbevolen maximale omgevingstemperatuur (TMRA) voor de meeste servers is 35°C. Om die
reden mag de temperatuur van de ruimte waarin het rack zich bevindt, niet hoger dan 35°C zijn.
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VOORZICHTIG:  U kunt het volgende doen om het risico van schade aan de apparatuur te
verkleinen bij het installeren van opties van andere fabrikanten:

Zorg ervoor dat de optionele apparatuur de luchtcirculatie rond de server niet belemmert en dat de
interne racktemperatuur niet boven de maximaal toegestane waarde uitkomt.

Zorg ervoor dat de TMRA van de fabrikant niet wordt overschreden.

Voedingsvereisten
De installatie van deze apparatuur moet voldoen aan de regelgeving voor de installatie van
elektrische apparatuur en moet door bevoegde technici worden uitgevoerd. Deze apparatuur
is ontworpen voor gebruik in installaties die vallen onder NFPA 70, 1999 Edition (nationale
elektriciteitscode) en NFPA-75, 1992 (code voor bescherming van elektronische computer-/
gegevensverwerkingsapparatuur). Voor elektrische stroomwaarden voor opties raadpleegt u het
productclassificatielabel of de gebruikersdocumentatie die bij de desbetreffende optie is geleverd.

WAARSCHUWING!  U kunt het risico van persoonlijk letsel, brand of schade aan de apparatuur
beperken door het voedingscircuit dat het rack van stroom voorziet niet te overbelasten. Raadpleeg
de bevoegde instanties voor bedradings- en installatievereisten in uw vestiging.

VOORZICHTIG:  Bescherm de server tegen spanningsschommelingen en tijdelijke stroomstoringen
door middel van een UPS (Uninterruptible Power Supply). Dit apparaat beschermt de hardware tegen
schade door stroom- en spanningspieken en zorgt ervoor dat het systeem blijft werken tijdens een
stroomstoring.

Als u meer dan één server installeert, kan het nodig zijn om extra stroomverdelingsapparatuur te
gebruiken, zodat alle apparaten op een veilige manier van voeding worden voorzien. Houd u aan de
volgende richtlijnen:

● De belasting moet evenredig worden verdeeld over de beschikbare spanningsgroepen.

● Het verbruik van het gehele systeem mag niet hoger zijn dan 80 procent van de capaciteit van
de spanningsgroep.

● Gebruik geen normale stekkerdozen bij deze apparatuur.

● De server moet zijn aangesloten op een afzonderlijke spanningsgroep.

Vereisten voor elektrische aarding
De server moet goed geaard zijn om een optimale werking en veiligheid te garanderen. In de
Verenigde Staten moet u de apparatuur installeren conform NFPA 70, 1999 Edition (Nationale
Electric Code), Artikel 250, alsmede alle lokale en regionale bouwvoorschriften. In Canada moet u de
apparatuur installeren conform CSA C22.1, Canadian Electrical Code (Canadese elektriciteitscode)
van de Canadian Standards Association. De installatie moet voldoen aan de plaatselijke of landelijke
voorschriften voor elektrische apparatuur, zoals de International Electrotechnical Commission (IEC)
364, artikel 1 tot en met 7. Alle stroomverdelingselementen in de installatie, zoals bedrading,
contactdozen, enzovoort, moeten goedgekeurd en geaard zijn.

Gezien de hoge aardlekstroom bij aansluiting van meerdere servers op dezelfde voedingsbron,
wordt u aangeraden een stroomverdelingsapparaat (PDU, Power Distribution Unit) te gebruiken dat is
verbonden met de aardlekschakelaar van het gebouw of dat is voorzien van een niet-afneembaar
snoer dat is aangesloten op een aardlekstekker. Geschikt voor dit doel zijn vergrendelingsstekkers
met NEMA-keur en stekkers die voldoen aan richtlijn IEC 60309. U wordt aangeraden geen
stekkerdozen te gebruiken bij deze apparatuur.
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DC-voedingskabel op DC-voedingsbron aansluiten
WAARSCHUWING!  Ter voorkoming van elektrische schokken en andere elektrische gevaren
voorkomen:

Deze apparatuur moet worden geïnstalleerd door opgeleid onderhoudspersoneel zoals is bepaald
door de NEC en IEC 60950-1, tweede editie, de standard for Safety of Information Technology
Equipment.

Sluit de apparatuur aan op een goed geaarde SELV-bron. Een SELV-bron is een secundair circuit
dat is ontworpen zodat normale omstandigheden en enkele foutcondities geen voltages veroorzaken
boven het veilige niveau (60 V gelijkstroom).

De overstroombescherming van het aftakcircuit moet 24A zijn.

WAARSCHUWING!  Als u een DC-voedingsbron installeert, moet u eerst de aardedraad aansluiten
en pas daarna de plus- en mindraad.

WAARSCHUWING!  Schakel de voeding van de stroomvoorziening voordat u installatie- of
onderhoudswerkzaamheden aan de stroomvoorziening uitvoert.

VOORZICHTIG:  de server sluit de aardlekstroom van het DC-voedingscircuit aan op de
aardlekstroom van de apparatuur. Raadpleeg de HP 750 W Common Slot -48 V DC Input Hot-
Plug Power Supply Kit Installation Instructions voor meer informatie.

VOORZICHTIG:  Als er een gelijkstroomverbinding tot stand is gebracht tussen de aardlekstroom
van het gelijkstroomcircuit en de aardlekstroom van de server, moet aan de volgende vereisten
worden voldaan:

Deze apparatuur moet rechtstreeks worden aangesloten op de elektrodegeleider van het
gelijkstroomsysteem of op een verbindingskabel van een aarde-aansluitingsbalk of -bus waar de
aardelektrodegeleider van de gelijkstroomvoeding op is aangesloten.

Deze apparatuur bevind zich in hetzelfde directe gebied (net als de aangrenzende behuizingen) als
andere apparatuur die verbonden is met aardlekstroom van het hetzelfde gelijkstroomcircuit en de
aardlekstroom en ook het aardpunt van het gelijkstroomsysteem. Het gelijkstroomsysteem moet
ergens anders worden geaard.

De voedingsbron voor gelijkstroom bevindt zich op hetzelfde lichtnet als de apparatuur.

Het inschakelen of ontkoppelen van apparatuur moet niet plaatsvinden in het aardlekstroomcircuit
van de gelijkstroombron en het verbindingspunt van de aardelektrodegeleider.

Ga als volgt te werk om een DC-voedingskabel op een DC-voedingsbron aan te sluiten:

1. Snijd de uiteinden van de DC-voedingskabel niet korter dan 150 cm.

2. Als voor de voedingsbron ringankers nodig zijn, gebruik dan een krimptang om de ringankers op
de netsnoerdraden te monteren.

OPMERKING:  de ringankers moeten goedgekeurd zijn volgens UL en plaats bieden aan
12 draden.

OPMERKING:  de minimale nominale draaddiameter van een klem van type 'pillar' of 'stud'
moet 3,5 mm bedragen; de diameter van een schroefklem moet 4,0 mm bedragen.

3. Stapel alle draden met dezelfde kleur en sluit ze vervolgens op dezelfde voedingsbron aan.
Het netsnoer bevat drie draden (zwart, rood en groen).
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Raadpleeg de HP 750 W Common Slot -48 V DC Input Hot-Plug Power Supply Installation
Instructions voor meer informatie.

Rackwaarschuwingen
WAARSCHUWING!  Om lichamelijk letsel of beschadiging van de apparatuur te voorkomen moet
u het volgende controleren:

De stelvoetjes moeten allemaal op de grond staan.

Het volle gewicht van het rack moet op de stelvoetjes rusten.

De stabilisatiesteunen moeten aan het rack zijn bevestigd (bij opstellingen bestaande uit één rack).

Als u meerdere racks installeert, moeten deze aan elkaar worden gekoppeld.

Schuif niet meer dan één onderdeel tegelijk uit het rack. Een rack kan instabiel worden als er meer
dan één onderdeel tegelijk wordt uitgeschoven.

WAARSCHUWING!  U kunt het volgende doen om het risico van persoonlijk letsel en schade aan
de apparatuur te verkleinen bij het uitladen van een rack:

Er zijn minimaal twee mensen nodig om het rack veilig van de pallet te halen bij het uitladen. Een
leeg 42U-rack kan tot 115 kg wegen en meer dan 2,1 m hoog zijn, en kan instabiel worden als het
via de zwenkwieltjes wordt verplaatst.

Ga nooit voor het rack staan als dit van de helling van de pallet wordt gereden. Hanteer het rack altijd
vanaf beide kanten.

Inhoud van het serverpakket
Pak het serverpakket uit en verzamel de materialen en documentatie die u nodig hebt om de server
te installeren. Alle bevestigingsmaterialen die nodig zijn om de server in het rack te plaatsen, zijn
meegeleverd met het rack of de server.

Het serverpakket bevat

● Server

● Netsnoer

● Hardwaredocumentatie, documentatie-cd, software

● Bevestigingsmaterialen voor rackmontage

In aanvulling op de meegeleverde onderdelen hebt u mogelijk ook het volgende nodig:

● Software voor besturingssysteem of toepassingen

● Hardwareopties

Optionele hardware installeren
Installeer de hardwareopties voordat u de server initialiseert. Raadpleeg de documentatie bij de
optionele hardware voor informatie over de installatie van de hardware. Voor specifieke informatie
over de server zie "Hardwareopties installeren (Hardwareopties installeren op pagina 43)."
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Server in rack installeren
VOORZICHTIG:  plan de rackinstallatie altijd zodanig dat het zwaarste item aan de onderkant
van het rack wordt geplaatst. Installeer het zwaarste item als eerste en vul vervolgens het rack van
beneden naar boven.

1. Installeer de server en kabelarm in het rack. Voor meer informatie raadpleegt u de installatie-
instructies die zijn meegeleverd met het 2U Quick Deploy railsysteem.

2. Sluit de randapparatuur aan op de server. Raadpleeg "Onderdelen aan de achterkant
(Onderdelen aan de achterkant op pagina 9)" voor meer informatie over het identificeren
van connectoren.

WAARSCHUWING!  Om het risico op letsel door elektrische schokken of brand, of het risico
op schade aan apparatuur te beperken, mag u geen telefoon- of telecommunicatieconnectoren
in RJ-45-connectoren steken.

3. Sluit het netsnoer aan op de achterzijde van de server.

4. Monteer de netsnoerverankeringen.
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5. Bevestig alle kabels aan de kabelbeheerarm.

OPMERKING:  bij het werken met (onderdelen van) de kabelarm, moet u ervoor zorgen dat u
alle kabels genoeg speling geeft. Anders bestaat de kans dat kabels beschadigd raken als u de
server uit het rack schuift.

6. Sluit het netsnoer aan op de netvoedingsbron.

WAARSCHUWING!  Neem de volgende richtlijnen in acht om elektrische schokken en
beschadiging van de apparatuur te voorkomen:

Gebruik de geaarde stekker van het netsnoer. De randaarde is een belangrijke
veiligheidsvoorziening.

Steek de voedingskabel in een geaard stopcontact dat altijd makkelijk te bereiken is.

Haal de voedingskabel uit het stopcontact als u de voeding naar de apparatuur wilt uitschakelen.

Zorg dat u de voedingskabel zodanig leidt dat niemand erop kan stappen en deze niet klem
komt te zitten tussen andere items. Let met name op de stekker, het stopcontact en het punt
waar het snoer uit de server komt.

Besturingssysteem installeren
Deze ProLiant-server wordt niet geleverd met inrichtingsmedia. Alles wat nodig is voor het beheren
en installeren van de systeemsoftware en -firmware in vooraf op de server geïnstalleerd.

Voor een goede werking van de server moet een besturingssysteem worden gebruikt dat door de
server wordt ondersteund. Raadpleeg de website van HP (http://www.hp.com/go/supportos) voor de
nieuwste informatie over ondersteuning van besturingssystemen.

Gebruik een van de volgende methoden om een besturingssysteem op de server te installeren:

● Intelligent Provisioning: de iLO Management Engine is een nieuwe voorziening op ProLiant-
servers die Intelligent Provisioning bevat voor geïntegreerde implementatie, bijwerking en
inrichting. Intelligent Provisioning kan de server configureren en een besturingssysteem
installeren waardoor u geen SmartStart-cd's en Smart Update Firmware-dvd's meer nodig hebt.
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Ga als volgt te werk om met Intelligent Provisioning (lokaal of extern) een besturingssysteem op
de server te installeren:

a. Sluit de Ethernet-kabel aan en schakel vervolgens de voeding van de server in.

b. Druk tijdens POST van de server op de toets F10.

c. Vul het eerste gedeelte over voorkeuren en registratie bij Intelligent Provisioning in
(Intelligent Provisioning op pagina 103).

d. Klik in het eerste startscherm op de knop Configure and Install (Configureren en
installeren).

e. Volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien. U hebt een
internetverbinding nodig voor het updaten van de firmware en systeemsoftware.

● Externe implementatie en installatie: gebruik de serverimplementatiefunctie van Insight Control
voor het extern en automatisch implementeren van een besturingssysteem.

Download HP Service Pack for ProLiant van de website van HP (http://www.hp.com/go/spp/
download) voor aanvullende systeemsoftware- en firmware-updates. De software en firmware moet
worden bijgewerkt voordat u de server voor de eerste keer gaat gebruiken. Dit geldt niet als voor de
geïnstalleerde software of onderdelen een oudere versie nodig is. Raadpleeg "Systeem actueel
houden (Systeem actueel houden op pagina 113)" voor meer informatie.

De dvd Smart Update Firmware DVD ISO is tevens beschikbaar op het downloadtabblad op de
website van HP (http://www.hp.com/go/foundation).

Raadpleeg de website van HP (http://www.hp.com/go/ilo) voor meer informatie over het gebruik van
deze installatiemethoden.

Systeem inschakelen en opstartopties selecteren
1. Sluit de Ethernet-kabel aan en druk op de gecombineerde gecombineerde aan/uit-knop en

stand-byknop.

2. Tijdens de eerste keer opstarten:

◦ Om de ROM-standaardinstellingen van de serverconfiguratie te wijzigen, drukt u op
F9 wanneer u daarom wordt gevraagd tijdens het opstarten om de RBSU te openen.
Standaard wordt RBSU uitgevoerd in het Engels.

◦ Als u de serverconfiguratie niet hoeft te wijzigen en klaar bent om de systeemsoftware te
installeren, druk dan op F10 om Intelligent Provisioning te openen.

OPMERKING:  als er een HP Smart Array-controller is toegevoegd aan of is
opgenomen in het systeem, zal de controller standaard een RAID-configuratie instellen op
basis van het aantal en de grootte van de vaste schijven die zijn geïnstalleerd. Raadpleeg
de documentatie op de documentatie-cd voor meer informatie over het wijzigen van de
standaardinstellingen van de controller.

Raadpleeg HP ROM-Based Setup Utility User Guide (HP ROM-Based Setup Utility
Gebruikershandleiding) op de documentatie-cd of iLO Management Engine Information
Library (http://www.hp.com/go/ilomgmtengine/docs) (iLO Management Engine Informatiebibliotheek)
voor meer informatie over automatisch configureren.

Server registreren
Raadpleeg de website HP Registration (http://register.hp.com) om de server te registreren.
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4 Hardwareopties installeren

Inleiding
Als er meer dan één optie wordt geïnstalleerd, leest u de installatie-instructies voor alle
hardwareopties en zoekt u vergelijkbare stappen in de diverse procedures om het
installatieproces vlot te laten verlopen.

WAARSCHUWING!  Laat de schijfeenheden en interne systeemonderdelen afkoelen voordat u
deze aanraakt, om het risico van brandwonden te beperken.

VOORZICHTIG:  zorg voor een goede aarding van de server voordat u met een installatieprocedure
begint. Zo beperkt u het risico van schade aan elektrische onderdelen. Een onjuiste aarding kan
elektrostatische ontlading veroorzaken.

Processoroptie
De server ondersteunt bediening met enkele en dubbele processor.

VOORZICHTIG:  voorkom schade aan de processor en de systeemkaart door de processor in deze
server alleen te laten vervangen of installeren door erkend personeel.

VOORZICHTIG:  installeer ter voorkoming van schade aan de processor en de systeemkaart de
processor niet zonder gebruik te maken van de processor-installatietool.

VOORZICHTIG:  configuraties met twee processors moeten processors met hetzelfde
onderdeelnummer bevatten om te voorkomen dat de server niet werkt en beschadigd raakt.

OPMERKING:  processorsocket 1 moet altijd gevuld zijn om de server goed te laten werken.

U installeert het onderdeel als volgt:

1. Werk de systeem-ROM bij.

Zoek en download de nieuwste ROM-versie op de website van HP (http://www.hp.com/support).
Volg de instructies op de website om de systeem-ROM bij te werken.

2. Schakel de server uit (Server uitschakelen op pagina 22).

3. Koppel alle voedingseenheden los:

a. Koppel het netsnoer los van de voedingsbron.

b. Koppel het netsnoer los van de server.

4. Trek de server uit het rack (Server uit rack trekken op pagina 22).

5. Verwijder het toegangspaneel (Toegangspaneel verwijderen op pagina 24).
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6. Als een uitbreidingskaart met volledige lengte is geïnstalleerd in de primaire PCIe-risereenheid,
ontgrendelt u de beugel van de uitbreidingskaart met volledige lengte en verwijdert u de PCIe-
risereenheid.

7. Als een uitbreidingskaart met volledige lengte is geïnstalleerd in de secundaire PCIe-
risereenheid, ontgrendelt u de beugel van de uitbreidingskaart met volledige lengte en
verwijdert u de PCIe-risereenheid.
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8. Verwijder de luchtgeleider (Luchtgeleider verwijderen op pagina 33).

9. Open de beugel van het koelelement en verwijder de opvuleenheid.

NLWW Processoroptie 45



10. Open de processorsocketvergrendeling en de beugel en verwijder het afdekplaatje van de
processorsocket.

OPMERKING:  zorg ervoor dat u de processor niet per ongeluk uit de installatietool verwijdert.

11. Plaats de processor voorzichtig terug in de installatietool wanneer deze daaruit is verwijderd.
Houd de processor alleen vast aan de randen en raak de onderzijde van de processor, en met
name het contactgedeelte, niet aan.
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12. De processor past op één manier in de socket. Gebruik de uitlijningsgeleiders op de processor
en socket om de processor correct uit te lijnen met de socket. Installeer de vervangende
processor. DE PINNEN OP HET MOEDERBORD ZIJN UITERST BREEKBAAR EN
KUNNEN SNEL BESCHADIGD RAKEN.

VOORZICHTIG: DE PINNEN OP HET MOEDERBORD ZIJN UITERST BREEKBAAR EN
KUNNEN SNEL BESCHADIGD RAKEN. Ga als volgt te werk om schade aan het moederbord
te voorkomen:

Installeer of verwijder nooit een processor zonder gebruik te maken van de
processorinstallatietool.

Raak de contactpunten van de processorsocket niet aan.

Verdraai of verschuif de processor niet wanneer u deze in de socket plaatst.

13. Druk op de lipjes op de processortool om de processor te ontgrendelen en verwijder de
processortool.
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14. Sluit de processorsocketbeugel en de processorvergrendeling.

VOORZICHTIG:  zorg ervoor dat de socketbeugel gesloten is voordat u de
processorvergrendeling sluit. De vergrendeling moet zonder weerstand gesloten kunnen
worden. Geforceerd sluiten van de vergrendeling kan leiden tot beschadiging van de
processor en socket, en mogelijk dient het moederbord vervangen te worden.

15. Verwijder de klep van het koelelement.

VOORZICHTIG:  nadat de klep is verwijderd, mag u de thermale interfacemedia niet aanraken.

16. Installeer het koelelement en sluit de beugel van het koelelement.

Lijn de pinnen op het koelelement uit met de pinnen op de processorbehuizing.
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17. Verwijder de opvuleenheden van de ventilators uit bays 1 en 2.

18. Installeer de ventilators in bays 1 en 2.
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19. Installeer de luchtgeleider.

20. Installeer de primaire PCIe-risereenheid.
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21. Installeer de secundaire PCIe-risereenheid.

22. Bevestig de beugel van de uitbreidingskaart met volledige lengte van de primaire of secundaire
PCIe-risereenheden op de luchtgeleider, indien nodig.

23. Plaats het toegangspaneel weer terug (Toegangspaneel installeren op pagina 24).

24. Installeer de server in het rack.

25. Sluit het netsnoer aan op de server.

26. Sluit het netsnoer aan op de voedingsbron.

27. Schakel de server uit (Server inschakelen op pagina 22).

Geheugenopties
OPMERKING:  Deze server ondersteunt geen combinatie van LRDIMM's of RDIMM's. Als u een
combinatie van deze DIMM's maakt, kan de server tijdens het initialiseren van de BIOS vastlopen.
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Het subsysteem van het geheugen in deze server ondersteunt LRDIMM's of RDIMM's:

● RDIMM's bieden een lagere latentie in configuraties met één DIMM per kanaal en een (relatief)
laag stroomverbruik. Ze beschikken over controle voor adrespariteit.

● LRDIMM's ondersteunen hogere dichtheden dan single-rank en dual-rank RDIMM's en hogere
snelheden dan quad-rank RDIMM's. Dankzij deze ondersteuning kunt u meer DIMM's met hoge
capaciteiten installeren waardoor de systeemcapaciteit en de bandbreedte toenemen.

Alle typen worden DIMM's genoemd wanneer de informatie op alle typen van toepassing is. Wanneer
het type LRDIMM of RDIMM wordt genoemd, geldt de informatie alleen voor dat type. Alle geheugen
die u in de server installeert, moet van hetzelfde type zijn.

De server ondersteunt de volgende DIMM-snelheden:

● Single-rank en dual-rank PC3-10600 (DDR-1333) RDIMM's met snelheden tot maximaal 1.333
MT/s

● Single-rank en dual-rank PC3-12800 (DDR-1600) RDIMM's met snelheden tot maximaal 1.600
MT/s

● Quad-rank PC3L-10600 (DDR3-1333) LRDIMM's die functioneren als dual-rank DIMM's, met
snelheden tot maximaal 1.333 MT/s

Snelheid, spanning en capaciteit

Type DIMM DIMM-capaciteit DIMM-rank Eigen snelheid (MT/
s)

Spanning

RDIMM 4 GB Single-rank 1600 STD 1,5 V

RDIMM 4 GB Single-rank 1333 LV 1,35 V

RDIMM 4 GB Single-rank 1333 ULV 1,25 V

RDIMM 8 GB Single-rank 1600 STD 1,5 V

RDIMM 8 GB Dual-rank 1333 LV 1,35 V

RDIMM 8 GB Dual-rank 1333 ULV 1,25 V

RDIMM 16 GB Dual-rank 1600 STD 1,5 V

RDIMM 16 GB Dual-rank 1333 LV 1,35 V

LRDIMM 32 GB Quad-rank 1333 LV 1,35 V

Afhankelijk van het processormodel, het aantal DIMM's dat is geïnstalleerd en de spanning van de
geïnstalleerde DIMM's, kan de geheugenkloksnelheid lager zijn dan de eigen snelheid van de
DIMM's. Zie de volgende tabellen voor meer informatie.

Samengestelde DIMM-snelheid (MT/s), RDIMM

Geheugenmodul
es per kanaal

Single-rank of
dual-rank

Snelheid van
geheugenmodule

Snelheid van
geheugenbus
(geheugenmodul
e met
standaardspanni
ng)

Snelheid van
geheugenbus
(geheugenmodul
e met lage
spanning)

Snelheid van
geheugenbus
(geheugenmodul
e met zeer lage
spanning)

1 1 1.600 MHz 1.600 MHz 1.333 MHz 1.333 MHz
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Geheugenmodul
es per kanaal

Single-rank of
dual-rank

Snelheid van
geheugenmodule

Snelheid van
geheugenbus
(geheugenmodul
e met
standaardspanni
ng)

Snelheid van
geheugenbus
(geheugenmodul
e met lage
spanning)

Snelheid van
geheugenbus
(geheugenmodul
e met zeer lage
spanning)

1 1 1.333 MHz 1.333 MHz 1.333 MHz 1.333 MHz

2 2 single-rank 1.600 MHz

1.333 MHz

1.333 MHz 1.333 MHz 1.333 MHz

2 2 dual-rank 1.600 MHz

1.333 MHz

1.333 MHz 1.333 MHz 1.066 MHz

2 2 gemengd 1.600 MHz

1.333 MHz

1.333 MHz 1.333 MHz 1.066 MHz

3 3 single-rank 1.600 MHz

1.333 MHz

1.066 MHz 1.066 MHz 800 MHz

3 3 dual-rank 1.600 MHz

1.333 MHz

1.066 MHz 800 MHz 667 MHz

3 3 gemengd 1.600 MHz

1.333 MHz

1.066 MHz 800 MHz 667 MHz

Samengestelde DIMM-snelheid (MT/s), LRDIMM

Geheugenmodul
es per kanaal

Aantal LRDIMM's Snelheid van
geheugenmodule

Snelheid van
geheugenbus
(geheugenmodul
e met
standaardspanni
ng)

Snelheid van
geheugenbus
(geheugenmodul
e met lage
spanning)

Snelheid van
geheugenbus
(geheugenmodul
e met zeer lage
spanning)

1 1 1.333 MHz — 1.333 MHz 1.333 MHz

2 2 1.333 MHz — 1.333 MHz 1.066 MHz

3 3 1.333 MHz — 800 MHz 667 MHz

Als RDIMM's met een verschillende eigen spanning samen worden geïnstalleerd, kunt u de DIMM-
spanning aanpassen in het menu DIMM Voltage Preference (Voorkeuren DIMM-spanning) (onder
het menu Advanced Power Management Options (Geavanceerde opties voor energiebeheer)) in
RSBU (RBSU gebruiken op pagina 107). Optimized for Performance (Geoptimaliseerd voor
prestaties) is de standaardinstelling, maar als u Optimized for Power (Geoptimaliseerd voor
stroomverbruik) selecteert, wordt de spanning verlaagd, waardoor mogelijk ook de DIMM-frequentie
wordt verlaagd.

Samengestelde RDIMM-spanning

1,25V 1,35V 1,5V RBSU-instelling Uitgangsvoltage

x x Prestaties 1,35V
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1,25V 1,35V 1,5V RBSU-instelling Uitgangsvoltage

x x Power 1,25V

x x Prestaties 1,5V

x x Power 1,35V

x x N.v.t. Niet toegestaan.
Systeem wordt
stopgezet tijdens
POST.

x x x N.v.t. Niet toegestaan.
Systeem wordt
stopgezet tijdens
POST.

HP SmartMemory
HP SmartMemory, geïntroduceerd voor Gen8-servers, verifieert HP Qualified geheugen en
controleert of het geïnstalleerde geheugen is goedgekeurd voor HP kwalificatie- en testprocessen.

Architectuur geheugensubsysteem
Het geheugensubsysteem in deze server is verdeeld in kanalen. Elke processor ondersteunt vier
kanalen en elk kanaal ondersteunt drie DIMM-slots, zoals wordt weergegeven.

Deze architectuur met meerdere groepen biedt verbeterde prestaties in de modus Advanced ECC.
Deze architectuur maakt tevens de modus Online Spare Memory mogelijk.

DIMM-slots in deze server worden aangeduid met nummers en letters:

● Letters geven de vulvolgorde aan.

● Sleufnummers geven de DIMM-sleuf-ID voor het vervangen van reservegeheugen aan.
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Bezettingsvolgorde
Als u geheugenconfiguraties met een enkele processor of meerdere processors hebt, plaats de
DIMM-sleuven dan in de volgende volgorde:

● LRDIMM: op alfabetische volgorde (A tot en met L)

● RDIMM: op alfabetische volgorde (A tot en met L)

Wanneer de DIMM's zijn geïnstalleerd, gebruikt u RBSU voor het configureren van Advanced ECC of
ondersteuning voor Online Spare Memory.

Single-, dual- en quad-rank DIMM's
Als u geheugenbeveiligingsmodi wilt begrijpen en configureren, is het handig als u het verschil tussen
single-, dual- en quad-rank DIMM's kent. Bepaalde configuratievereisten voor DIMM's zijn gebaseerd
op deze classificaties.

Een single-rank DIMM heeft één set geheugenchips die wordt gebruikt bij het schrijven naar of lezen
van het geheugen. Een dual-rank DIMM is te vergelijken met twee single-rank DIMM's op dezelfde
module, terwijl er één rank tegelijk gebruikt kan worden. Een quad-rank DIMM bestaat in feite uit
twee dual-rank DIMM's op dezelfde module. Er kan één rank tegelijk worden gebruikt. Het
controlesubsysteem van het servergeheugen selecteert de juiste rank van de DIMM bij het
schrijven naar of lezen van de DIMM.

Dual- en quad-rank DIMM's bieden de hoogste capaciteit binnen de bestaande geheugentechnologie.
Als de huidige DRAM-technologie bijvoorbeeld single-rank DIMM's van 8 GB ondersteunt, is een
dual-rank DIMM 16 GB en een quad-rank DIMM 32 GB.

LRDIMM's zijn bedoeld als quad-rank DIMM's. Ze functioneren echter meer als dual-rank DIMM's.
Er zijn vier DRAM-ranks op de DIMM, maar de LRDIMM-buffer creëert een aftrekking waardoor de
DIMM als dual-rank DIMM in het systeem gebruikt kan worden. De LRDIMM-buffer isoleert tevens het
elektrisch laden van de DRAM van het systeem voor een snellere werking. Dankzij deze twee
wijzigingen ondersteunt het systeem maximaal drie LRDIMM's per geheugenkanaal waardoor de
geheugencapaciteit met maximaal 50% toeneemt en het systeemgeheugen sneller werkt vergeleken
met quad-rank RDIMM's.

Herkenning DIMM
Gebruik het label dat aan de DIMM is gehecht en de volgende illustratie en tabel om de
eigenschappen van de DIMM te bepalen.
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Item Omschrijving Definitie

1 Grootte —

2 Rank 1R = single-rank

2R = dual-rank

4R = quad-rank

3 Gegevensbreedte x4 = 4-bits

x8 = 8-bits

4 Spanningswaarde L = lage spanning (1,35 V)

U = zeer lage spanning (1,25 V)

Leeg of weggelaten = standaard

5 Geheugensnelheid 12800 = 1600-MT/s

10600 = 1333-MT/s

8500 = 1066-MT/s

6 Type DIMM R = RDIMM (geregistreerd)

E = UDIMM (niet-gebufferd met ECC)

L = LRDIMM (verbruik verlaagd)

Raadpleeg de QuickSpecs (Beknopte specificaties) op de website van
HP (http://h18000.www1.hp.com/products/quickspecs/ProductBulletin.html voor de meest recente
informatie over geheugenconfiguraties. Selecteer op de website de geografische regio en zoek
vervolgens op naam of productcategorie het product.
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Geheugenconfiguraties
De server ondersteunt de volgende AMP-modi voor een optimale beschikbaarheid van de server:

● Advanced ECC: biedt foutcorrectie tot maximaal 4 bits. Deze modus is standaard voor deze
server.

● Online Spare memory: biedt bescherming tegen kapotte of niet optimaal functionerende DIMM's.
Een deel van het geheugen wordt als reservegeheugen gebruikt en als het systeem een niet
optimaal functionerende DIMM detecteert, wordt er automatisch naar het reservegeheugen
overgeschakeld. Hiermee kunnen DIMM's die niet te repareren geheugenfouten oplopen
(waardoor het systeem kan uitvallen), automatisch uit gebruik worden genomen.

Opties voor AMP (geavanceerde geheugenbeveiliging) worden in RBSU geconfigureerd. Als de
gevraagde AMP-modus niet wordt ondersteund door de geïnstalleerde DIMM-configuratie, wordt de
server opgestart in de modus Advanced ECC. Zie "HP ROM-Based Setup Utility" (HP ROM-Based
Setup Utility (HP-installatieprogramma in het ROM) op pagina 107) voor meer informatie.

Maximum capaciteit

Type DIMM DIMM-rank Eén processor Twee processors

RDIMM Single-rank 96 GB 192 GB

RDIMM Dual-rank 192 GB 384 GB

LRDIMM Quad-rank 384 GB 768 GB

Raadpleeg de QuickSpecs (beknopte specificaties) op de website van HP (http://www.hp.com) voor
de meest recente informatie over geheugenconfiguraties.

Configuratie Advanced ECC-geheugen
Advanced ECC-geheugen is de standaardmodus voor geheugenbescherming voor deze server.
Standard ECC kan geheugenfouten van één bit corrigeren en geheugenfouten van meerdere bits
herkennen. Wanneer geheugenfouten van meerdere bits worden herkend bij Standard ECC, wordt
de fout aan de server doorgegeven, waardoor deze wordt stopgezet.

Advanced ECC beveiligt de server tegen bepaalde geheugenfouten van meerdere bits. Advanced
ECC kan zowel geheugenfouten van één bit als van vier bits corrigeren indien alle defecte bits zich in
hetzelfde DRAM-apparaat op de DIMM bevinden.

Advanced ECC biedt extra bescherming ten opzichte van Standard ECC, doordat het mogelijk is om
bepaalde geheugenfouten te corrigeren die anders niet gecorrigeerd zouden worden en tot een
storing bij de server zouden leiden. Dankzij de HP Advanced Memory Error Detection-technologie
geeft de server melding van een niet optimaal functionerende DIMM en is de kans op niet te
corrigeren geheugenfouten veel groter.

Online Spare geheugenconfiguratie
Online Spare memory biedt bescherming tegen prestatieverlies van DIMM's door de kans op
oncorrigeerbare geheugenfouten te beperken. Deze bescherming wordt geboden zonder
ondersteuning van het besturingssysteem.

Voor de bescherming van online reservegeheugen is één rank van elk geheugenkanaal bestemd
voor gebruik als reservegeheugen. De overgebleven ranks zijn beschikbaar voor gebruik door het
besturingssysteem en toepassingen. Als bij een van de ranks die niet als reservegeheugen worden
gebruikt meer corrigeerbare geheugenfouten optreden dan is opgegeven als limiet, kopieert de server
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automatisch de inhoud van het geheugen met prestatieverlies naar het online reservegeheugen.
Vervolgens wordt de defecte rank uitgeschakeld en schakelt de server automatisch over op de rank
van het online reservegeheugen.

Algemene richtlijnen bij het vullen van geheugenslots
Let op de volgende richtlijnen voor alle AMP-modi:

● Installeer alleen DIMM's als de betreffende processor geïnstalleerd is.

● Als twee processors geïnstalleerd zijn, verdeel de DIMM's dan over de twee processors.

● Witte DIMM-sleuven geven de eerste sleuf van een kanaal (Ch 1-A, Ch 2-B, Ch 3-C, Ch 4-
D) aan.

● Plaats LRDIMM's of RDIMM's niet door elkaar.

● Als twee processors geïnstalleerd zijn, installeer de DIMM's dan in alfabetische volgorde
verdeeld over de twee processors: P1-A, P2-A, P1-B, P2-B, P1-C, P2-C, enzovoort.

Gebruik de Online DDR3 Memory Configuration Tool op de website van HP (http://www.hp.com/go/
ddr3memory-configurator) voor gedetailleerde informatie over regels en richtlijnen met betrekking tot
geheugenconfiguraties.

Richtlijnen vulling Advanced ECC
Neem de volgende richtlijnen in acht bij configuratie in de modus Advanced ECC:

● Neem de volgende algemene richtlijnen in acht voor het vullen van DIMM-slots.

● DIMM's kunnen afzonderlijk worden geïnstalleerd.

Online Spare gebruiken
Neem de volgende richtlijnen in acht bij configuratie in de modus Online Spare Memory:

● Neem de volgende algemene richtlijnen in acht voor het vullen van DIMM-slots.

● Elk kanaal moet over een geldige configuratie voor Online Spare beschikken.

● Elk kanaal kan over een andere geldige configuratie voor Online Spare beschikken.

● Elk gebruikt kanaal moet over een reserve-rank beschikken:

◦ Een enkele dual-rank DIMM is geen geldige configuratie.

◦ LRDIMM's worden als dual-rank DIMM's beschouwd.

Een DIMM installeren
De server ondersteunt maximaal 24 DIMM's. Ga als volgt te werk om een DIMM te installeren:

1. Schakel de server uit (Server uitschakelen op pagina 22).

2. Koppel alle voedingseenheden los:

a. Koppel het netsnoer los van de voedingsbron.

b. Koppel het netsnoer los van de server.

3. Trek de server uit het rack (Server uit rack trekken op pagina 22).

4. Verwijder het toegangspaneel (Toegangspaneel verwijderen op pagina 24).
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5. Verwijder de luchtgeleider (Luchtgeleider verwijderen op pagina 33).

6. Open de vergrendelingen van het DIMM-slot.

7. Installeer de DIMM.

8. Plaats het toegangspaneel weer terug (Toegangspaneel installeren op pagina 24).

9. Installeer de server in het rack (Server in rack installeren op pagina 40).

10. Sluit het netsnoer aan op de server.

11. Sluit het netsnoer aan op de voedingsbron.

12. Schakel de server uit (Server inschakelen op pagina 22).

Gebruik RBSU (HP ROM-Based Setup Utility (HP-installatieprogramma in het ROM) op pagina 107)
voor het configureren van de geheugenmodus.

Voor meer informatie over lampjes en problemen met defecte DIMM's oplossen, zie "Systems Insight
Display LED-combinaties" (Systems Insight Display LED-combinaties op pagina 7).

Hot-pluggable vasteschijfopties
Houd rekening met de volgende algemene richtlijnen als u vaste schijven toevoegt aan de server:

● Het systeem stelt automatisch alle apparaatnummers in.

● Als u slechts één vaste schijf gebruikt, installeert u deze in de schijfpositie met het laagste
nummer.

● Schijfeenheden moeten dezelfde capaciteit hebben voor een zo efficiënt mogelijke opslagruimte
wanneer schijfeenheden in dezelfde drivearray worden gegroepeerd.
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Hot-pluggable SAS- of SATA-vaste schijf installeren
De server biedt ondersteuning aan 8 SAS- of SATA-schijven in een SFF- of LFF-configuratie, of de
volgende configuraties met de optionele vaste-schijfbehuizing (Vasteschijfoptie op pagina 78):

● 12 LFF

● 16 SFF

● 25 SFF

U installeert het onderdeel als volgt:

1. Verwijder de opvuleenheid voor de vaste schijf.

2. Bereid de vaste schijf voor.
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3. Installeer de vaste schijf.

4. Bepaal de status van de vaste schijf met de definities van het vasteschijflampjes (Definities van
vasteschijflampje op pagina 16).

Hot-pluggable SAS- of SATA-vaste schijf verwijderen
VOORZICHTIG:  bedien voor een goede koeling de server niet zonder het toegangspaneel,
luchtgeleiders, afdekplaatje van het uitbreidingsslot of opvuleenheden. Als de server hot-pluggable
onderdelen ondersteunt, moet u het toegangspaneel zo weinig mogelijk openen.

1. Bepaal de status van de vaste schijf aan de hand van de combinatie van lampjes op de hot-
pluggable SAS-schijf (Definities van vasteschijflampje op pagina 16).

2. Maak een back-up van alle servergegevens op de vaste schijf.

3. Verwijder de vaste schijf.

Optionele controller
De server wordt geleverd met een ingebouwde Smart Array P420i-controller. Raadpleeg de
HP Smart Array Controllers for HP ProLiant Servers User Guide op de website van
HP (http://bizsupport2.austin.hp.com/bc/docs/support/SupportManual/c01608507/c01608507.pdf)
voor meer informatie over de controller en de bijbehorende voorzieningen. Raadpleeg Arrays
configureren op HP Smart Array controllers Gebruikershandleiding op de website van
HP (http://bizsupport1.austin.hp.com/bc/docs/support/SupportManual/c00729544/c00729544.pdf)
voor informatie over het configureren van arrays.

Optionele upgrades zijn beschikbaar voor de geïntegreerde arraycontroller. Raadpleeg QuickSpecs
(Beknopte specificaties) op de website van HP (http://www.hp.com/support) voor een lijst met
ondersteunde opties.
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De server ondersteunt FBWC. FBWC bestaat uit een cachemodule en een condensator. De DDR-
cachemodule buffert gegevens die door de controller worden geschreven en slaat deze op. Wanneer
de server aanstaat, wordt de condensator in ongeveer 5 minuten volledig opgeladen. Als er een
stroomstoring optreedt, zorgt een volledig opgeladen condensator ongeveer 80 seconden voor de
stroomvoorziening. Tijdens deze periode worden de gegevens in de cache door de controller
overgezet van DDR-geheugen naar het flashgeheugen, waar de gegevens blijven staat totdat een
controller de gegevens ophaalt.

VOORZICHTIG:  De connector van de cachemodule maakt geen gebruik van de DDR3 mini-DIMM-
pintoewijzing. Gebruik deze controller niet in cachemodules die ontworpen zijn voor andere
controllermodellen, anders zal de controller niet goed werken en kunt u gegevens verliezen.
Zet deze cachemodule ook niet over naar een niet-ondersteund controllermodel, anders kunt u
gegevens verliezen.

VOORZICHTIG:  installeer of verwijder de batterij niet wanneer een uitbreiding van de
arraycapaciteit, migratie van het RAID-niveau of migratie van de stripegrootte wordt uitgevoerd.
Zo voorkomt u storingen in de server en schade aan de apparatuur.

VOORZICHTIG:  wacht 15 seconden nadat u de server hebt uitgeschakeld en controleer
vervolgens het oranje lampje voordat u de kabel uit de cachemodule verwijdert. Als het oranje lampje
na 15 seconden nog knippert, verwijdert u de kabel niet uit de cachemodule. De cachemodule is dan
bezig met het maken van back-ups van gegevens, en als u de kabel verwijdert gaan deze gegevens
verloren.

OPMERKING:  de batterij is mogelijk bijna leeg bij installatie. In dat geval verschijnt een POST-
foutbericht wanneer de server wordt ingeschakeld. Dit bericht geeft aan dat de batterij tijdelijk is
uitgeschakeld. U hoeft niets te doen. De batterijen worden automatisch opgeladen door de interne
circuits, waarna de batterij wordt ingeschakeld. Dit proces kan tot vier uur in beslag nemen.
Gedurende deze tijd werkt de cachemodule naar behoren, maar kunt u geen gebruikmaken van de
batterij.

OPMERKING:  de voorziening voor gegevensbeveiliging en de tijdslimiet werken ook als zich een
stroomstoring voordoet. Wanneer de stroomvoorziening is hersteld, wordt een initialisatieproces
uitgevoerd om de opgeslagen gegevens naar de vaste schijven te schrijven.

Door flashgeheugen ondersteunde schrijfcache-module installeren
VOORZICHTIG:  De connector van de cachemodule maakt geen gebruik van de DDR3 mini-DIMM-
pintoewijzing. Gebruik deze controller niet in cachemodules die ontworpen zijn voor andere
controllermodellen, anders zal de controller niet goed werken en kunt u gegevens verliezen.
Zet deze cachemodule ook niet over naar een niet-ondersteund controllermodel, anders kunt u
gegevens verliezen.

U installeert het onderdeel als volgt:

1. Maak een back-up van alle gegevens.

2. Sluit alle toepassingen af.

VOORZICHTIG:  bij systemen die externe gegevensopslag gebruiken, moet de server de
eerste eenheid zijn die wordt uitgeschakeld en de laatste die weer wordt ingeschakeld. Hierdoor
zal het systeem niet de schijven als defect aangeven wanneer de server wordt opgestart.

3. Schakel de server uit (Server uitschakelen op pagina 22).
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4. Koppel alle voedingseenheden los:

a. Koppel het netsnoer los van de voedingsbron.

b. Koppel het netsnoer los van de server.

5. Trek de server uit het rack (Server uit rack trekken op pagina 22).

6. Verwijder het toegangspaneel (Toegangspaneel verwijderen op pagina 24).

7. Installeer de cachemodule.

8. Verbind de condensator met de connector bovenop de cachemodule.

9. Plaats het toegangspaneel weer terug (Toegangspaneel installeren op pagina 24).

10. Installeer de server in het rack (Server in rack installeren op pagina 40).

11. Sluit het netsnoer aan op de server.
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12. Sluit het netsnoer aan op de voedingsbron.

13. Schakel de server uit (Server inschakelen op pagina 22).

FBWC-condensator installeren
VOORZICHTIG:  De connector van de cachemodule maakt geen gebruik van de DDR3 mini-DIMM-
pintoewijzing. Gebruik deze controller niet in cachemodules die ontworpen zijn voor andere
controllermodellen, anders zal de controller niet goed werken en kunt u gegevens verliezen.
Zet deze cachemodule ook niet over naar een niet-ondersteund controllermodel, anders kunt u
gegevens verliezen.

U installeert het onderdeel als volgt:

1. Maak een back-up van alle gegevens.

2. Sluit alle toepassingen af.

VOORZICHTIG:  bij systemen die externe gegevensopslag gebruiken, moet de server de
eerste eenheid zijn die wordt uitgeschakeld en de laatste die weer wordt ingeschakeld. Hierdoor
zal het systeem niet de schijven als defect aangeven wanneer de server wordt opgestart.

3. Schakel de server uit (Server uitschakelen op pagina 22).

4. Koppel alle voedingseenheden los:

a. Koppel het netsnoer los van de voedingsbron.

b. Koppel het netsnoer los van de server.

5. Trek de server uit het rack (Server uit rack trekken op pagina 22).

6. Verwijder het toegangspaneel (Toegangspaneel verwijderen op pagina 24).

7. Installeer de FBWC-module (Door flashgeheugen ondersteunde schrijfcache-module installeren
op pagina 62) als deze nog niet geïnstalleerd is.

8. Verbind de condensator met de connector bovenop de cachemodule.
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9. Installeer een of twee FBWC-condensatoren in de FBWC-condensatorsteun.

10. Installeer de FBWC-condensatorsteun in de server:

◦ SFF-configuratie voor 8 of 16 vaste schijven

NLWW Optionele controller 65



◦ LFF-configuratie voor 8 vaste schijven

● LFF-configuratie voor 12 vaste schijven
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● SFF-configuratie voor 25 schijven

1. Plaats het toegangspaneel weer terug (Toegangspaneel installeren op pagina 24).

2. Installeer de server in het rack (Server in rack installeren op pagina 40).

3. Sluit het netsnoer aan op de server.

4. Sluit het netsnoer aan op de voedingsbron.

5. Schakel de server uit (Server inschakelen op pagina 22).

Optischeschijfoptie
1. Schakel de server uit (Server uitschakelen op pagina 22).

2. Koppel alle voedingseenheden los:

a. Koppel het netsnoer los van de voedingsbron.

b. Koppel het netsnoer los van de server.

3. Trek de server uit het rack (Server uit rack trekken op pagina 22).

4. Verwijder het toegangspaneel (Toegangspaneel verwijderen op pagina 24).
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5. Verwijder de optie op het afdekplaatje voor de verwisselbare schijfeenheid.

6. Schuif de optische schijf in de schijfbay.
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7. Sluit de voedings- en gegevenskabel aan op het moederbord en de optische schijf.

8. Plaats het toegangspaneel weer terug (Toegangspaneel installeren op pagina 24).

9. Installeer de server in het rack (Server in rack installeren op pagina 40).

10. Sluit het netsnoer aan op de server.

11. Sluit het netsnoer aan op de voedingsbron.

12. Schakel de server uit (Server inschakelen op pagina 22).

Optie voor redundante hot-pluggable voeding
VOORZICHTIG:  alle voedingseenheden die worden geïnstalleerd in de server moeten dezelfde
stroomuitvoercapaciteit hebben. Controleer dat alle voedingseenheden hetzelfde onderdeelnummer
en dezelfde labelkleur hebben. Het systeem wordt instabiel en kan worden afgesloten wanneer niet
overeenkomende voedingseenheden worden ontdekt.

Labelkleur Output (Uitgang)

Blauw 460 W

Oranje 750 W

Wit 750 W, 48 V DC

Groen 1200 W

VOORZICHTIG:  gebruik de server alleen als alle posities zijn gevuld met een onderdeel of een
opvuleenheid. Zo voorkomt u dat de server beschadigd raakt door oververhitting.

OPMERKING:  Alvorens voedingseenheden te selecteren, raadt HP u aan de HP Power Advisor te
starten om de juiste stroomvoorziening voor uw serverconfiguratie te bepalen. De HP Power Advisor
is beschikbaar als online hulpmiddel, rechtstreeks te gebruiken op de website van HP, en als
downloadbaar hulpmiddel. Instructies voor het downloaden en gebruiken van het hulpmiddel zijn
beschikbaar op de website van HP (http://www.hp.com/go/hppoweradvisor).
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U installeert het onderdeel als volgt:

1. Open het achterpaneel van het product (Achterpaneel van het product openen op pagina 24).

2. Verwijder de opvuleenheid.

WAARSCHUWING!  Laat de voeding of het afdekplaatje afkoelen voordat u het aanraakt om
de kans op letsel door hete oppervlakken te verminderen.

3. Schuif de voedingseenheid in de ruimte voor de voedingseenheid tot deze op zijn plaats
vastklikt.

4. Sluit het netsnoer aan op de voedingseenheid.

5. Geleid het netsnoer. Maak gebruik van beste praktijken wanneer u voedingskabels en andere
kabels in het systeem geleid. U kunt een kabelbeheerarm gebruiken bij het geleiden van kabels.
Neem contact op met een geautoriseerde Business Partner van HP om de kabelbeheerarm aan
te schaffen.

6. Sluit het netsnoer aan op de netvoedingsbron.

7. Controleer of het lampje van de voeding groen is (Lampjes en knoppen op het achterpaneel
op pagina 10).
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Optie FlexibleLOM
WAARSCHUWING!  Koppel het netsnoer los om de voeding naar de server uit te schakelen.
Zo beperkt u het risico van persoonlijk letsel, elektrische schokken en schade aan de apparatuur. Met
de aan/standby-knop op het voorpaneel wordt de voeding naar het systeem niet helemaal
uitgeschakeld. Gedeelten van de voedingseenheid en bepaalde interne schakelingen blijven
ingeschakeld totdat het netsnoer is losgekoppeld.

U verwijdert het onderdeel als volgt:

1. Schakel de server uit (Server uitschakelen op pagina 22).

2. Koppel alle voedingseenheden los:

a. Koppel het netsnoer los van de voedingsbron.

b. Koppel het netsnoer los van de server.

3. Verwijder alle aangesloten netwerkkabels.

4. Trek de server uit het rack (Server uit rack trekken op pagina 22).

5. Verwijder het toegangspaneel (Toegangspaneel verwijderen op pagina 24).

6. Verwijder de primaire PCIe-risereenheid (Primaire PCIe-risereenheid verwijderen op pagina 29).

7. Draai de schroef los.

8. Verwijder de bestaande FlexibleLOM.

Trek de FlexibleLOM in de server naar voren wanneer u deze wilt verwijderen, om te voorkomen
dat deze blijft steken achter de chassis.
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U installeert het onderdeel als volgt:

1. Druk de optionele FlexibleLOM stevig in het slot en draai de vleugelschroef aan.

2. Installeer de primaire PCIe-risereenheid (Primaire PCIe-risereenheid installeren op pagina 30).

3. Plaats het toegangspaneel weer terug (Toegangspaneel installeren op pagina 24).

4. Schuif de server in het rack.

5. Sluit de LAN-segmentkabels aan.

6. Sluit het netsnoer aan op de server.

7. Sluit het netsnoer aan op de voedingsbron.

8. Schakel de server uit (Server inschakelen op pagina 22).

Opties van de uitbreidingskaart
De server ondersteunt PCI Express-uitbreidingskaarten. De server wordt geleverd met PCIe-
riserboards en uitbreidingsslots. PCIe-uitbreidingskaarten worden ondersteund met optionele
riserboards.

Afdekplaatjes voor uitbreidingssleuven verwijderen
VOORZICHTIG:  schakel de server uit en verwijder alle netsnoeren voordat u de
uitbreidingskaarten verwijdert of installeert. Zo voorkomt u schade aan de server of de PCI-
risereenheid.

VOORZICHTIG:  bedien voor een goede koeling de server niet zonder het toegangspaneel,
luchtgeleiders, afdekplaatje van het uitbreidingsslot of opvuleenheden. Als de server hot-pluggable
onderdelen ondersteunt, moet u het toegangspaneel zo weinig mogelijk openen.
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Ga als volgt te werk om het onderdeel van de primaire of secundaire PCIe-risereenheid te
verwijderen:

1. Schakel de server uit (Server uitschakelen op pagina 22).

2. Koppel alle voedingseenheden los:

a. Koppel het netsnoer los van de voedingsbron.

b. Koppel het netsnoer los van de server.

3. Trek de server uit het rack (Server uit rack trekken op pagina 22).

4. Verwijder het toegangspaneel (Toegangspaneel verwijderen op pagina 24).

5. Als u een opvuleenheid uit de primaire PCIe-risereenheid moet verwijderen, verwijdert u de
PCIe-risereenheid (Primaire PCIe-risereenheid verwijderen op pagina 29).

6. Als u een opvuleenheid uit de secundaire PCIe-risereenheid moet verwijderen, verwijdert u de
secundaire PCIe-risereenheid (Secundaire PCIe-risereenheid verwijderen op pagina 29).

7. Verwijder het afdekplaatje van de uitbreidingssleuf.

Als u het onderdeel wilt installeren, voert u de procedure voor het verwijderen in omgekeerde
volgorde uit.

Uitbreidingskaart met halve lengte installeren
1. Schakel de server uit (Server uitschakelen op pagina 22).

2. Koppel alle voedingseenheden los:

a. Koppel het netsnoer los van de voedingsbron.

b. Koppel het netsnoer los van de server.

3. Trek de server uit het rack (Server uit rack trekken op pagina 22).

4. Verwijder het toegangspaneel (Toegangspaneel verwijderen op pagina 24).
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5. Voer een van de volgende acties uit:

◦ Verwijder de primaire PCIe-risereenheid (Primaire PCIe-risereenheid verwijderen
op pagina 29).

◦ Verwijder de secundaire PCIe-risereenheid (Secundaire PCIe-risereenheid verwijderen
op pagina 29).

6. Verwijder het afdekplaatje van de uitbreidingssleuf (Afdekplaatjes voor uitbreidingssleuven
verwijderen op pagina 72).

7. Installeer de uitbreidingskaart.

8. Sluit de vereiste interne of externe kabels aan op de uitbreidingskaart. Zie de documentation
die met de uitbreidingskaart is meegeleverd.

9. Voer een van de volgende acties uit:

◦ Installeer de primaire PCIe-risereenheid (Primaire PCIe-risereenheid installeren
op pagina 30).

◦ Installeer de secundaire PCIe-risereenheid (Secundaire PCIe-risereenheid op pagina 75).

10. Plaats het toegangspaneel weer terug (Toegangspaneel installeren op pagina 24).

11. Installeer de server in het rack (Server in rack installeren op pagina 40).

12. Sluit het netsnoer aan op de server.

13. Sluit het netsnoer aan op de voedingsbron.

14. Schakel de server uit (Server inschakelen op pagina 22).

Uitbreidingskaart met volledige lengte installeren
1. Schakel de server uit (Server uitschakelen op pagina 22).

2. Koppel alle voedingseenheden los:

a. Koppel het netsnoer los van de voedingsbron.

b. Koppel het netsnoer los van de server.

3. Trek de server uit het rack (Server uit rack trekken op pagina 22).
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4. Verwijder het toegangspaneel (Toegangspaneel verwijderen op pagina 24).

5. Als een uitbreidingskaart met volledige lengte is geïnstalleerd in de primaire PCIe-risereenheid,
ontgrendelt u de beugel van de uitbreidingskaart en verwijdert u de primaire PCIe-risereenheid
(Primaire PCIe-risereenheid verwijderen op pagina 29).

6. Als een uitbreidingskaart met volledige lengte is geïnstalleerd in de secundaire PCIe-
risereenheid, ontgrendelt u de beugel van de uitbreidingskaart en verwijdert u de secundaire
PCIe-risereenheid (Secundaire PCIe-risereenheid verwijderen op pagina 29).

7. Verwijder het afdekplaatje van het uitbreidingsslot (Afdekplaatjes voor uitbreidingssleuven
verwijderen op pagina 72).

8. Installeer de uitbreidingskaart in slot 1.

9. Sluit de vereiste interne of externe kabels aan op de uitbreidingskaart. Zie de documentation
die met de uitbreidingskaart is meegeleverd.

10. Voer een van de volgende acties uit:

◦ Installeer de primaire PCIe-risereenheid (Primaire PCIe-risereenheid installeren
op pagina 30).

◦ Installeer de secundaire PCIe-risereenheid (Secundaire PCIe-risereenheid op pagina 75).

11. Voer een van de volgende acties uit:

◦ Bevestig de beugel van de uitbreidingskaart met volledige lengte van de primaire PCIe-
risereenheid (De beugel van de uitbreidingskaart met volledige lengte van de primaire
PCIe-risereenheid bevestigen op pagina 31).

◦ Bevestig de beugel van de uitbreidingskaart met volledige lengte van de secundaire PCIe-
risereenheid (De beugel van de uitbreidingskaart met volledige lengte van de secundaire
PCIe-risereenheid bevestigen op pagina 32).

12. Plaats het toegangspaneel weer terug (Toegangspaneel installeren op pagina 24).

13. Installeer de server in het rack (Server in rack installeren op pagina 40).

14. Sluit het netsnoer aan op de server.

15. Sluit het netsnoer aan op de voedingsbron.

16. Schakel de server uit (Server inschakelen op pagina 22).

Secundaire PCIe-risereenheid
WAARSCHUWING!  Koppel het netsnoer los om de voeding naar de server uit te schakelen.
Zo beperkt u het risico van persoonlijk letsel, elektrische schokken en schade aan de apparatuur. Met
de aan/standby-knop op het voorpaneel wordt de voeding naar het systeem niet helemaal
uitgeschakeld. Gedeelten van de voedingseenheid en bepaalde interne schakelingen blijven
ingeschakeld totdat het netsnoer is losgekoppeld.

VOORZICHTIG:  gebruik de server alleen als alle PCI-slots zijn gevuld met een afdekplaatje of een
uitbreidingskaart. Zo voorkomt u dat de server beschadigd raakt door oververhitting.

OPMERKING:  de secundaire PCI-risereenheid heeft beide processors nodig.
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U installeert het onderdeel als volgt:

1. Schakel de server uit (Server uitschakelen op pagina 22).

2. Koppel alle voedingseenheden los:

a. Koppel het netsnoer los van de voedingsbron.

b. Koppel het netsnoer los van de server.

3. Trek de server uit het rack (Server uit rack trekken op pagina 22).

4. Verwijder het toegangspaneel (Toegangspaneel verwijderen op pagina 24).

5. Verwijder het afdekplaatje van de PCI-risereenheid.

6. Verwijder het afdekplaatje van de optionele secundaire PCI-risereenheid.
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7. Installeer een uitbreidingskaart in de PCI-risereenheid, indien nodig.

8. Sluit alle interne en externe kabels aan.

9. Installeer de optionele secundaire PCIe-risereenheid.

10. Als de secundaire processor (Processoroptie op pagina 43) nog niet geïnstalleerd is, doe dit dan
alsnog.

11. Plaats het toegangspaneel weer terug (Toegangspaneel installeren op pagina 24).

12. Installeer de server in het rack (Server in rack installeren op pagina 40).

13. Sluit het netsnoer aan op de server.

14. Sluit het netsnoer aan op de voedingsbron.

15. Schakel de server uit (Server inschakelen op pagina 22).
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Vasteschijfoptie
Een aanvullende SAS-controller is vereist om de vaste-schijfbehuizing te ondersteunen.

U installeert het onderdeel als volgt:

1. Schakel de server uit (Server uitschakelen op pagina 22).

2. Koppel alle voedingseenheden los:

a. Koppel het netsnoer los van de voedingsbron.

b. Koppel het netsnoer los van de server.

3. Trek de server uit het rack (Server uit rack trekken op pagina 22).

4. Verwijder het toegangspaneel (Toegangspaneel verwijderen op pagina 24).

5. Als een uitbreidingskaart met volledige lengte is geïnstalleerd in slot 1, ontgrendelt u de beugel
van de uitbreidingskaart met volledige lengte en verwijdert u de primaire PCIe-risereenheid.
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6. Als een uitbreidingskaart met volledige lengte is geïnstalleerd in slot 4, ontgrendelt u de beugel
van de uitbreidingskaart met volledige lengte en verwijdert u de secundaire PCIe-risereenheid.

7. Verwijder de luchtgeleider (Luchtgeleider verwijderen op pagina 33).

8. Verwijder de ventilatoreenheid.
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9. Koppel de kabel van de optische schijf los en verwijder deze, indien geïnstalleerd:

a. Ontkoppel de kabel.

b. Verwijder de kabel uit de DIMM-geleider.
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10. Gebruik een T-15 Torx-schroevendraaier om de twee bevestigingsschroeven van de optische
schijf te verwijderen en verwijder vervolgens de optische schijfeenheid.

11. Installeer de vaste schijfeenheid.

12. Installeer de vaste schijven of schijfopvuleenheden.

NLWW Vasteschijfoptie 81



13. Verwijder de ventilatorsteun aan de rechterzijde van het chassis om bij de kabels te
kunnen komen.

14. Sluit de kabels aan:

a. Sluit een uiteinde van de voedingskabel aan op de achterkant van de SAS en het andere
uiteinde op de voedingsconnector op het moederbord.
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b. Verwijder de aanwezige SAS-kabel uit de kabelgeleider en het moederbord.

15. Sluit het uiteinde van elke SAS-signaalkabel aan op het SAS-achterpaneel en geleid de SAS-
signaalkabels vervolgens achter de kabelgeleider. Sluit de andere uiteinden nog niet aan.
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16. Installeer de ventilatorsteun. Controleer of de kabels correct in het kanaal langs de
ventilatorsteun zijn geleid.

17. Installeer de ventilatoreenheid.
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18. Installeer de luchtgeleider.

Als u geen uitbreidingskaart met volledige lengte hebt, kunt u de luchtgeleider als
laatste installeren.

19. Verwijder de opvuleenheid uit de PCIe-risereenheid.
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20. Installeer de SAS-uitbreidingskaart in de PCIe-risereenheid.
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21. Sluit het andere uiteinde van de SAS-signaalkabels aan op de SAS-uitbreidingskaart en het
moederbord. Installeer vervolgens de PCIe-risereenheid.

Voor of na de installatie van de PCIe-risereenheid kunnen SAS-kabels worden aangesloten op
de PCIe-risereenheid en het moederbord. Voor eenvoudige toegang tot de connectoren raadt
HP u aan de kabels aan te sluiten voordat u de PCIe-risereenheid installeert.

Bekabelen van SAS voltooid:

22. Zorg ervoor dat alle geïnstalleerde uitbreidingskaarten met volledige lengte in de beugel op de
luchtgeleider vastzit.

23. Plaats het toegangspaneel weer terug (Toegangspaneel installeren op pagina 24).

24. Installeer de server in het rack.

25. Sluit het netsnoer aan op de server.
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26. Sluit het netsnoer aan op de voedingsbron.

27. Schakel de server uit (Server inschakelen op pagina 22).

2U-rackring
Met de 2U-rackring voorkomt u dat onbevoegden fysiek toegang kunnen krijgen tot de server
in de rackconfiguratie. Om toegang te krijgen tot de vasteschijfbehuizing, moet u de 2U-rackring
ontgrendelen en openen.

Gebruik de bij de set meegeleverde set om de 2U-rackring te ontgrendelen.

Installeer de 2U-rackring in het chassis en ontgrendel vervolgens met de sleutel de 2U-rackring.

HP Trusted Platform Module-optie
Volg deze instructies om een TPM op een ondersteunde server te installeren en in te schakelen.
Deze procedure heeft drie gedeelten:

1. De Trusted Platform Module-kaart installeren.

2. De herstelsleutel/het wachtwoord bewaren (Herstelsleutel/wachtwoord bewaren op pagina 91).

3. De Trusted Platform Module inschakelen (Trusted Platform Module inschakelen op pagina 91).

Voor inschakelen van TPM is toegang tot RBSU vereist (HP ROM-Based Setup Utility (HP-
installatieprogramma in het ROM) op pagina 107). Raadpleeg de website van HP
(http://www.hp.com/go/ilomgmtengine/docs) voor meer informatie over RBSU.

De TPM-installatie vereist het gebruik van coderingstechnologie voor vaste schijven, zoals
de functie Microsoft Windows BitLocker Drive Encryption. Raadpleeg de website van Microsoft
(http://www.microsoft.com) voor meer informatie over BitLocker.

VOORZICHTIG:  volg altijd de richtlijnen in dit document. Als u deze richtlijnen niet volgt, kan dit
schade veroorzaken of de toegang tot gegevens blokkeren.
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Houd u bij het installeren of vervangen van een TPM aan de onderstaande richtlijnen:

● Verwijder een geïnstalleerde TPM niet. Een eenmaal geïnstalleerde TPM wordt een vast
onderdeel van de systeemkaart.

● Bij het installeren of vervangen van hardware kunnen HP Business Partners de TPM en de
coderingstechnologie niet inschakelen. Om veiligheidsredenen kan alleen de klant deze functies
inschakelen.

● Als u een systeemkaart terugstuurt om deze te laten vervangen, dient u de TPM niet van de
systeemkaart te verwijderen. Op verzoek levert HP Service een TPM bij de vervangende
systeemkaart.

● als u probeert een geïnstalleerde TPM van de systeemkaart te verwijderen, zal de
veiligheidsbevestiging van de TPM breken of vervormen. Beheerders die een gebroken of
vervormde veiligheidsbevestiging op een geïnstalleerde TPM ontdekken, moeten concluderen
dat er met het systeem geknoeid is en de juiste maatregelen nemen om de integriteit van de
systeemgegevens te waarborgen.

● Bewaar altijd de herstelsleutel of het wachtwoord als u gebruik maakt van BitLocker.
De herstelsleutel of het wachtwoord is vereist om toegang te krijgen tot de herstelmodus nadat
BitLocker een mogelijke inbreuk op de systeemintegriteit heeft ontdekt.

● HP is niet aansprakelijk voor de blokkering van toegang tot gegevens als gevolg van onjuist
gebruik van de TPM. Raadpleeg voor bedieningsinstructies de functiedocumentatie over de
coderingstechnologie die bij het besturingssysteem is meegeleverd.

De Trusted Platform Module-kaart installeren
WAARSCHUWING!  Koppel het netsnoer los om de voeding naar de server uit te schakelen.
Zo beperkt u het risico van persoonlijk letsel, elektrische schokken en schade aan de apparatuur. Met
de aan/standby-knop op het voorpaneel wordt de voeding naar het systeem niet helemaal
uitgeschakeld. Gedeelten van de voedingseenheid en bepaalde interne schakelingen blijven
ingeschakeld totdat het netsnoer is losgekoppeld.

WAARSCHUWING!  Laat de schijfeenheden en interne systeemonderdelen afkoelen voordat u
deze aanraakt, om het risico van brandwonden te beperken.

1. Schakel de server uit (Server uitschakelen op pagina 22).

2. Koppel alle voedingseenheden los:

a. Koppel het netsnoer los van de voedingsbron.

b. Koppel het netsnoer los van de server.

3. Verwijder de server zo nodig uit het rack (Verwijder de server uit het rack op pagina 24).

4. Plaats de server op een vlak, horizontaal werkoppervlak.

5. Verwijder het toegangspaneel (Toegangspaneel verwijderen op pagina 24).

6. Ga als volgt te werk:

a. Verwijder de primaire PCIe-risereenheid (Primaire PCIe-risereenheid verwijderen
op pagina 29).

b. Verwijder de secundaire PCIe-risereenheid (Secundaire PCIe-risereenheid verwijderen
op pagina 29).

7. Verwijder de luchtgeleider (Luchtgeleider verwijderen op pagina 33).
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VOORZICHTIG:  als u probeert een geïnstalleerde TPM van de systeemkaart te verwijderen,
zal de veiligheidsbevestiging van de TPM breken of vervormen. Beheerders die een gebroken of
vervormde veiligheidsbevestiging op een geïnstalleerde TPM ontdekken, moeten concluderen
dat er met het systeem geknoeid is en de juiste maatregelen nemen om de integriteit van de
systeemgegevens te waarborgen.

8. Installeer de TPM-kaart. Druk de kaart op de connector naar beneden om de kaart vast te zetten
(Onderdelen systeemkaart op pagina 12).

9. Installeer de TPM-veiligheidsbevestiging door deze stevig op de systeemkaart te drukken.

10. Installeer de luchtgeleider.

11. Ga als volgt te werk:

a. Installeer de primaire PCIe-risereenheid (Primaire PCIe-risereenheid installeren
op pagina 30).

b. Installeer de secundaire PCIe-risereenheid (Secundaire PCIe-risereenheid op pagina 75).

12. Plaats het toegangspaneel weer terug (Toegangspaneel installeren op pagina 24).
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13. Installeer de server in het rack (Server in rack installeren op pagina 40).

14. Sluit het netsnoer aan op de server.

15. Sluit het netsnoer aan op de voedingsbron.

16. Schakel de server uit (Server inschakelen op pagina 22).

Herstelsleutel/wachtwoord bewaren
De herstelsleutel/het wachtwoord wordt gegenereerd tijdens de installatie van BitLocker™ en kunnen
worden opgeslagen en afgedrukt nadat BitLocker™ is ingeschakeld. Bewaar altijd de herstelsleutel of
het wachtwoord als u gebruikmaakt van BitLocker™. De herstelsleutel of het wachtwoord is vereist
om toegang te krijgen tot de herstelmodus nadat BitLocker™ een mogelijke inbreuk op de
systeemintegriteit heeft ontdekt.

Voor maximale beveiliging moet u de volgende richtlijnen volgen wanneer u de herstelsleutel/het
wachtwoord bewaart:

● Bewaar de herstelsleutel/het wachtwoord altijd op meerdere locaties.

● Bewaar kopieën van de herstelsleutel/het wachtwoord uit de buurt van de server.

● Bewaar de herstelsleutel/het wachtwoord niet op de gecodeerde vaste schijf.

Trusted Platform Module inschakelen
1. Maak toegang tot RSBU wanneer dit wordt gevraagd tijdens opstartprocedure door op de toets

F9 te drukken.

2. Selecteer Server Security (serverbeveiliging) in het hoofdmenu.

3. Selecteer Trusted Platform Module in het menu Server Security (serverbeveiliging).

4. Selecteer TPM Functionality (TPM-functionaliteit) in het menu Trusted Platform Module.

5. Selecteer Enable, (inschakelen) en druk vervolgens op Enter om de instelling TPM Functionality
(TMP-functionaliteit) te wijzigen.

6. Druk op Esc om het huidige menu te verlaten of druk op F10 om RBSU af te sluiten.

7. Start de server opnieuw op.

8. Schakel de TMP in het besturingssysteem in. Raadpleeg voor instructies betreffende het
besturingssysteem documentatie over het besturingssysteem.

VOORZICHTIG:  wanneer een TPM is geïnstalleerd en ingeschakeld op de server, wordt de
toegang tot gegevens geblokkeerd als u niet de juiste procedures volgt voor het bijwerken van
het systeem of de optiefirmware, het vervangen van de systeemkaart of een vaste schijf, of het
wijzigen van TPM-instellingen in het besturingssysteem.

Raadpleeg de HP Trusted Platform Module Best Practices White Paper op de website van
HP (http://www.hp.com/support) voor meer informatie over firmware-updates en hardwareprocedures.

Raadpleeg de website van Microsoft (http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc732774.aspx) voor
meer informatie over het aanpassen van TPM-gebruik in BitLocker™.
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5 Bekabeling

Bekabeling SAS-schijven
● Kabels voor SFF-schijven

● SFF-kabels, met optionele schijfbehuizing
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● Kabels voor LFF-schijven

Bekabeling van optische schijf
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FBWC-bekabeling
● SFF-configuratie voor 8 of 16 vaste schijven

● LFF-configuratie voor 8 vaste schijven
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● 12 LFF of 25 SFF

● PCIe-optie

Afhankelijk van de serverconfiguratie moet u de primaire PCIe-risereenheid (Primaire PCIe-
risereenheid verwijderen op pagina 29) wellicht eerst verwijderen voordat u deze op een PCIe-
uitbreidingskaart aansluit.
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Kabel voor SATA-chipset
Met de kabel van de SATA-chipset kan de controller van de SATA-chipset worden gebruikt met een
enkele SATA-vaste schijf die in een vasteschijfpositie van de SFF- of LFF-vasteschijfbehuizing is
geïnstalleerd.

● Als u de SATA-chipset-configuratie gebruikt, dan zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

◦ Alleen schijfpositie 5 is ingeschakeld. De overige vasteschijfposities zijn uitgeschakeld.

◦ De positie voor een optische schijf is uitgeschakeld omdat de controllerpoort van de SATA-
chipset op het moederbord van de optischeschijfpositie naar de vasteschijfbehuizing is
omgeleid.

◦ De statuslampjes van de vaste schijf wordt niet ondersteund.

◦ Controle van de thermische status van de vaste schijf wordt niet ondersteund.

◦ Hot-pluggable werking wordt niet ondersteund.

● Omdat slechts één vasteschijfpositie ingeschakeld is, kunnen alle resterende vaste schijven
worden verwijderd.

Voor een correcte thermische koeling installeert u opvuleenheden in alle schijfposities waarin
geen vaste schijf geïnstalleerd is. Bestel voldoende opvuleenheden van 6,35 cm of 8,89 cm bij
uw geautoriseerde HP Business Partner. Zie de Server Maintenance and Service Guide
(serveronderhoud- en servicegids) voor meer informatie.

● Het standaard SATA-stuurprogramma wordt meegeleverd met de ondersteunde
besturingssystemen. Er is geen extra stuurprogramma vereist.

U installeert het onderdeel als volgt:

1. Schakel de server uit (Server uitschakelen op pagina 22).

2. Koppel alle voedingseenheden los:

a. Koppel het netsnoer los van de voedingsbron.

b. Koppel het netsnoer los van de server.

3. Trek de server uit het rack (Server uit rack trekken op pagina 22).

4. Verwijder het toegangspaneel (Toegangspaneel verwijderen op pagina 24).

WAARSCHUWING!  Voorkom elektrische schokken door alle voedingseenheden van het
systeem los te koppelen voordat u niet-hot-pluggable hardware installeert of vervangt. Koppel
alle netsnoeren los om alle voeding uit de server te verwijderen.

WAARSCHUWING!  Laat de schijfeenheden en interne systeemonderdelen afkoelen voordat
u deze aanraakt, om het risico van brandwonden te beperken.

OPMERKING:  U moet de primaire PCIe-risereenheid verwijderen als een uitbreidingskaart
met volledige lengte is geïnstalleerd.
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5. Als een uitbreidingskaart met volledige lengte is geïnstalleerd in slot 1, ontgrendelt u de beugel
van de uitbreidingskaart met volledige lengte en verwijdert u de primaire PCIe-risereenheid.

6. Als een uitbreidingskaart met volledige lengte is geïnstalleerd in slot 4, ontgrendelt u de beugel
van de uitbreidingskaart met volledige lengte en verwijdert u de secundaire PCIe-risereenheid.

7. Verwijder de luchtgeleider (Luchtgeleider verwijderen op pagina 33).

8. Verwijder de ventilatoreenheid (Ventilatoreenheid verwijderen op pagina 26).

NLWW Kabel voor SATA-chipset 97



9. Koppel alle SAS-kabels los van de vasteschijfbehuizing, en de geïntegreerde SAS-controller of
een optionele SAS-controller. Koppel het netsnoer niet los.

10. Koppel de SATA-kabel los van de optische schijf en de SATA-connector op het moederbord.
De optischeschijfpositie wordt uitgeschakeld met de kabel van de SATA-chipset.

11. Sluit de kabel van de SATA-chipset aan:

a. Sluit de kabelconnector van de SATA-chipset aan op de controllerpoort van de SATA-
chipset op het moederbord. De connector van de SATA-chipset op de SATA-kabel is
smaller dan de controllerpoortkop van de SATA-chipset op het moederbord.
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b. Sluit de overgebleven kabelconnector van de SATA-chipset aan op de SATA-kop op de
vasteschijfbehuizing.

12. Rol de kabels op achter het achterpaneel van de vaste schijf om belemmering van de
luchtstroom te beperken.

13. Installeer de ventilatoreenheid (Ventilatoreenheid verwijderen op pagina 26).

14. Installeer de luchtgeleider (Luchtgeleider verwijderen op pagina 33).

15. Installeer de PCIe-risereenheid (Primaire PCIe-risereenheid installeren op pagina 30), indien
deze is verwijderd.

16. Voer een van de volgende acties uit:

◦ Bevestig de beugel van de uitbreidingskaart met volledige lengte van de primaire PCIe-
risereenheid (De beugel van de uitbreidingskaart met volledige lengte van de primaire
PCIe-risereenheid bevestigen op pagina 31).

◦ Bevestig de beugel van de uitbreidingskaart met volledige lengte van de secundaire PCIe-
risereenheid (De beugel van de uitbreidingskaart met volledige lengte van de secundaire
PCIe-risereenheid bevestigen op pagina 32).

17. Plaats het toegangspaneel weer terug (Toegangspaneel installeren op pagina 24).

18. Installeer de server in het rack (Server in rack installeren op pagina 40).

19. Verwijder alle geïnstalleerde vaste schijven (Hot-pluggable SAS- of SATA-vaste schijf
verwijderen op pagina 61).

20. Installeer een SATA-vaste schijf (Hot-pluggable SAS- of SATA-vaste schijf installeren
op pagina 60) in vasteschijfpositie 5.

21. Installeer opvuleenheden voor vaste schijven in lege vasteschijfposities.

22. Sluit het netsnoer aan op de server.

23. Sluit het netsnoer aan op de voedingsbron.
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24. Schakel de server uit (Server inschakelen op pagina 22).

25. Gebruik RBSU (HP ROM-Based Setup Utility (HP-installatieprogramma in het ROM)
op pagina 107) om de geïntegreerde HP Smart Array P420i Controller uit te schakelen,
indien nodig.

150 W PCIe-netsnoer
VOORZICHTIG:  schakel de server uit en verwijder alle netsnoeren voordat
u de uitbreidingskaarten verwijdert of installeert. Zo voorkomt u schade aan de server of de PCI-
uitbreidingskaartbehuizing.

Sluit de kabel aan zoals is aangeduid
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6 Software en configuratieprogramma’s

Servermodus
De software en configuratiehulpprogramma's die in dit gedeelte worden beschreven, kunnen in online
modus, offline modus, of beide modi worden gebruikt.

Software of configuratiehulpprogramma Servermodus

HP iLO (HP iLO op pagina 102) Online en offline

Active Health System (Active Health System op pagina 102) Online en offline

Integrated Management Log (Integrated Management Log
(geïntegreerd beheerlogboek) op pagina 103)

Online en offline

Intelligent Provisioning (Intelligent Provisioning
op pagina 103)

Offline

HP Insight Diagnostics (HP Insight Diagnostics
op pagina 104)

Online en offline

Hulpprogramma Erase (Hulpprogramma Erase
op pagina 105)

Offline

Scripting Toolkit (Scripting Toolkit op pagina 106) Online

HP Service Pack for ProLiant (HP Service Pack for ProLiant
op pagina 106)

Online en offline

HP Smart Update Manager (HP Smart Update Manager
op pagina 106)

Online en offline

HP ROM-Based Setup Utility (HP-installatieprogramma in
het ROM) (HP ROM-Based Setup Utility (HP-
installatieprogramma in het ROM) op pagina 107)

Offline

Array Configuration Utility (Hulpprogramma voor
arrayconfiguratie) (Array Configuration Utility
(Hulpprogramma voor arrayconfiguratie) op pagina 110)

Online en offline

Option ROM Configuration for Arrays (Option ROM
Configuration for Arrays op pagina 111)

Offline

Hulpprogramma ROMPaq (ROMPaq, hulpprogramma
op pagina 111)

Offline

Server QuickSpecs (Beknopte specificaties van server)
Raadpleeg de QuickSpecs (Beknopte specificaties van server) op de website van
HP (http://h18000.www1.hp.com/products/quickspecs/ProductBulletin.html) voor meer informatie over
productvoorzieningen, specificaties, opties, configuraties en compatibiliteit. Selecteer op de website
de geografische regio en zoek vervolgens op naam of productcategorie het product.
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HP iLO Management Engine
De HP iLO Management Engine bestaat uit een aantal geïntegreerde beheervoorzieningen die de
hele levenscyclus van de server ondersteunen, van de eerste implementatie tot het doorlopende
beheer.

HP iLO
Het HP iLO-subsysteem is een standaardonderdeel van geselecteerde HP ProLiant-servers dat de
eerste installatie van de server, de systeemconditie van de server, de optimalisatie van de voeding en
thermische installatie en het externe serverbeheer vereenvoudigt. Het subsysteem HP iLO omvat een
intelligente microprocessor, beveiligd geheugen en een speciale netwerkinterface. Door dit ontwerp is
HP iLO onafhankelijk van de hostserver en het besturingssysteem op die server.

Met HP iLO kan het Active Health System (Active Health System op pagina 102) worden gebruikt en
beheerd. Het bevat tevens Agentless Management. Alle belangrijke interne subsystemen worden
door HP iLO beheerd. HP iLO stuurt direct SNMP-waarschuwingen, ongeacht het
hostbesturingssysteem of zelfs als er geen hostbesturingssysteem geïnstalleerd is.

Met HP iLO kunt u het volgende doen:

● U hebt overal ter wereld toegang tot een hoogwaardige en veilige externe console van de
server.

● Met de gedeelde externe HP iLO-console kunt u samenwerken met wel zes serverbeheerders.

● U kunt op afstand hoogwaardige virtuelemedia-apparatuur verbinden met de server.

● U kunt de stroomstatus van de beheerde server veilig en op afstand beheren.

● Echt Agentless Management met SNMP-waarschuwingen van HP iLO, ongeacht de status van
de hostserver.

● Open Active Health System-voorzieningen voor het oplossen van problemen via de HP iLO-
interface.

Raadpleeg u de documentatie bij HP iLO op de documentatie-cd of op de website van
HP (http://www.hp.com/go/ilo/docs) voor meer informatie over de functies van HP iLO (waarvoor
mogelijk een iLO Advanced Pack of iLO Advanced Pack for Blade System-licentie nodig is).

Active Health System
HP Active Health System biedt de volgende voorzieningen:

● Gecombineerde diagnosehulpprogramma's/scanners

● Altijd ingeschakeld, doorlopend beheer voor een betere stabiliteit en kortere uitvaltijden

● Rijke configuratiegeschiedenis

● Waarschuwingen over systeemcondities en onderhoud

● Eenvoudig exporteren en uploaden naar Service en ondersteuning

HP Active Health System controleert op wijzigingen in de serverhardware en systeemconfiguratie en
slaat deze op. Active Health System helpt bij het diagnosticeren van problemen en het leveren van
snelle oplossingen als er serverstoringen optreden.
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Active Health System verzamelt de volgende soorten gegevens:

● Servermodel

● Serienummer

● Processormodel en -snelheid

● Opslagcapaciteit en snelheid

● Geheugencapaciteit en snelheid

● Firmware/BIOS

HP Active Health System verzamelt geen gegevens over de handelingen, financiën, klanten,
medewerkers, partners of datacenters van gebruikers van Active Health System, zoals IP-adressen,
hostnamen, gebruikersnamen en wachtwoorden. HP Active Health System parseert of wijzigt geen
besturingssysteemgegevens in foutgebeurtenislogboeken van derden, zoals inhoud die door het
besturingssysteem gemaakt of doorgegeven is.

De verzamelde gegevens worden volgens het gegevensprivacybeleid van HP beheerd. Raadpleeg
de website van HP voor meer informatie (http://www.hp.com/go/privacy).

Het logboek van Active Health System in combinatie met het systeembeheer dat geleverd wordt
door Agentless Management of SNMP Pass-thru, biedt doorlopende controle van hardware- en
configuratiewijzigingen, systeemstatussen en onderhoudswaarschuwingen van verscheidene
serveronderdelen.

Agentless Management Service is beschikbaar in SPP. Dit is een vasteschijfimage (.iso) die u van
de website van HP (http://www.hp.com/go/spp/download) kunt downloaden. U kunt het logboek van
Active Health System handmatig downloaden van HP iLO of HP Intelligent Provisioning en naar
HP opsturen. Raadpleeg de HP iLO User Guide of HP Intelligent Provisioning User Guide op de
website van HP (http://www.hp.com/go/ilo/docs) voor meer informatie.

Integrated Management Log (geïntegreerd beheerlogboek)
Integrated Management Log (IML) is een logboek waarin honderden gebeurtenissen worden
vastgelegd en opgeslagen in een eenvoudig te bekijken vorm. Elke gebeurtenis wordt opgeslagen
met een tijdsaanduiding die tot op de minuut nauwkeurig is.

U kunt een gebeurtenis in het Integrated Management Log op verschillende manieren bekijken:

● Vanuit HP SIM

● Vanuit de IML-viewer van het besturingssysteem

◦ Voor Windows: IML Viewer

◦ Voor Linux: IML Viewer Application

● Vanuit de gebruikersinterface van HP iLO

● Vanuit HP Insight Diagnostics (HP Insight Diagnostics op pagina 104)

Intelligent Provisioning
De softwarepakketten behorende bij de HP ProLiant Gen8-servers zijn gewijzigd: SmartStart-cd’s
en de Smart Update Firmware-dvd worden niet meer bij deze nieuwe server meegeleverd. In plaats
hiervan is de implementatievoorziening als onderdeel van Intelligent Provisioning in
HP iLO Management Engine in de server geïntegreerd.
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Intelligent Provisioning is een belangrijk implementatiehulpmiddel voor een enkele server dat in
HP ProLiant Gen8-servers geïntegreerd is om het instellen van HP ProLiant-servers te
vereenvoudigen. Hierdoor ontstaat een betrouwbare en consistente manier om HP ProLiant-
serverconfiguraties te implementeren.

● Intelligent Provisioning ondersteunt bij het installeren van het besturingssysteem door het
systeem voor te bereiden voor het installeren van "off-the-shelf" versies van toonaangevende
besturingssystemen en het automatisch integreren van geoptimaliseerde HP ProLiant-
serverondersteuningssoftware van SPP. SPP is het installatiepakket voor
besturingssysteemspecifieke bundels met voor HP ProLiant geoptimaliseerde
stuurprogramma's, hulpprogramma's, beheeragenten en systeemfirmware.

● Intelligent Provisioning biedt onderhoudsgerelateerde taken via Perform Maintenance-
voorzieningen.

● Intelligent Provisioning biedt hulp bij de installatie van Microsoft Windows, Red Hat, SUSE Linux
en VMware. Raadpleeg de HP Intelligent Provisioning Release Notes voor specifieke
ondersteuning voor het besturingssysteem.

Raadpleeg de website van HP (http://www.hp.com/go/ilo) voor meer informatie over de software
Intelligent Provisioning. Raadpleeg de website van HP (http://www.hp.com/go/spp/download) voor
meer informatie over de stuurprogramma's, firmware van Intelligent Provisioning en SPP.

HP Insight Diagnostics
HP Insight Diagnostics is een proactief hulpmiddel voor het beheren van servers, zowel offline als
online, dat diagnose- en probleemoplossingsfuncties biedt ter ondersteuning van IT-beheerders,
waarmee installaties van server worden geverifieerd, problemen worden opgelost en
reparatievalidaties worden uitgevoerd.

HP Insight Diagnostics Offline Edition voert verschillende uitgebreide systeem- en onderdeeltests uit
terwijl het besturingssysteem niet actief is. Start de server met Intelligent Provisioning op (Intelligent
Provisioning op pagina 103) om dit hulpprogramma uit te voeren.

HP Insight Diagnostics Online Edition is een webtoepassing waarmee de systeemconfiguratie en
andere gerelateerde gegevens worden vastgelegd die nodig zijn voor een effectief beheer van uw
server. Dit hulpprogramma, dat beschikbaar is in versies voor Microsoft Windows en Linux, helpt een
juiste werking van het systeem te waarborgen.

Raadpleeg de website van HP (http://www.hp.com/servers/diags) voor meer informatie of om het
hulpprogramma te downloaden. HP Insight Diagnostics Online Edition is tevens beschikbaar in SPP.
Raadpleeg de website van HP voor meer informatie (http://www.hp.com/go/spp/download).

Onderzoeksfunctionaliteit HP Insight Diagnostics

HP Insight Diagnostics (HP Insight Diagnostics op pagina 104) levert onderzoeksfunctionaliteit die
essentiële hardware- en software-informatie verzamelt op ProLiant-servers.

Deze functionaliteit ondersteunt besturingssystemen die door de server worden ondersteund.
Raadpleeg de website van HP (http://www.hp.com/go/supportos) voor informatie over
besturingssystemen die door de server worden ondersteund.

Als bij het verzamelen van de gegevens blijkt dat zich sinds de laatste keer een belangrijke wijziging
heeft voorgedaan, wordt de oude informatie gemarkeerd door de onderzoeksfunctie en worden de
gegevensbestanden van het onderzoek overschreven met de meest recente wijzigingen in de
configuratie.

Onderzoeksfunctionaliteit wordt geïnstalleerd bij elke Intelligent Provisioning-installatie van HP Insight
Diagnostics. U kunt deze ook installeren via de SPP (HP Service Pack for ProLiant op pagina 106).
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Hulpprogramma Erase
VOORZICHTIG:  maak een back-up voordat u het hulpprogramma Erase uitvoert. Met dit
hulpprogramma worden de fabrieksinstellingen van het systeem teruggezet. De informatie over de
huidige hardwareconfiguratie (inclusief de array-instelling en de schijfpartitionering) wordt verwijderd
en alle aangesloten vaste schijven worden volledig gewist. Raadpleeg de instructies voor het gebruik
van dit hulpprogramma.

Met het hulpprogramma Erase kunt u het systeem-CMOS, NVRAM en vaste schijven wissen. Voer
het hulpprogramma Erase uit als u alle systeemgegevens om een van de volgende redenen moet
wissen:

● U wilt een nieuw besturingssysteem installeren op een server waarop al een besturingssysteem
aanwezig is.

● Er doet zich een fout voor tijdens het voltooien van de stappen van de installatie van een
besturingssysteem dat in de fabriek is geïnstalleerd.

Om het hulpprogramma Erase te openen, klikt u op het pictogram Perform Maintenance in het
hoofdscherm van Intelligent Provisioning en selecteert u Erase.

Voer het hulpprogramma Erase uit om:

● Alle instellingen opnieuw in te stellen: wist alle vaste schijven, NVRAM en RBSU

● All schijven opnieuw in te stellen: wist alle vaste schijven

● RBSU opnieuw in te stellen: wist de huidige RBSU-instellingen

Klik na het selecteren van de juiste optie op Erase System (Systeem wissen). Klik op Exit (Afsluiten)
om de server opnieuw in te stellen nadat het wissen voltooid is. Klik op Cancel Erase (Wissen
annuleren) om het hulpprogramma af te sluiten en het wissen te stoppen.

HP Insight Remote Support-software
HP adviseert u de HP Insight Remote Support-software te installeren om de installatie of upgrade van
uw product te voltooien en toegang te krijgen tot bijgewerkte versies van uw HP Garantie, HP Care
Pack Service of HP Ondersteuningsovereenkomst. HP Insight Remote Support is een aanvulling op
de systeembewaking, die 24 uur per dag en zeven dagen per week maximale beschikbaarheid van
het systeem garandeert dankzij een intelligente diagnose van gebeurtenissen en automatische,
beveiligde bezorging van berichten over hardwaregebeurtenissen aan HP, die een snel en zorgvuldig
oplossingsproces in gang zetten dat is gebaseerd op het serviceniveau van uw product. Meldingen
worden naar uw geautoriseerde HP Channel partner verzonden voor service ter plaatse, indien dit is
geconfigureerd en beschikbaar is in uw land. De software is beschikbaar in twee varianten:

● HP Insight Remote Support Standard: deze software ondersteunt server- en opslagapparaten en
is geschikt voor omgevingen met 1–50 servers. Ideaal voor klanten die willen profiteren van
proactieve berichten, maar geen proactieve levering van service en integratie met een
beheerplatform nodig hebben.

● HP Insight Remote Support Advanced: klanten met middelgrote tot grote omgevingen met meer
dan 500 apparaten die HP Proactive Services nodig hebben, of klanten die op dit moment
HP Operations Manager of SAP Solution Manager gebruiken om hun omgeving te beheren,
raadt HP aan de nieuwste HP Insight Remote Support Advanced-software te installeren. deze
software biedt uitgebreide controle op afstand en proactieve serviceondersteuning voor bijna alle
HP-servers, -opslag, -netwerken en -SAN-omgevingen, inclusief een selectie non-HP-servers
die een ondersteuningsverplichting hebben voor HP. Het is geïntegreerd met HP Systems
Insight Manager. Een toegewezen server wordt aangeraden zowel HP Systems Insight
Manager en HP Insight Remote Support Advanced te hosten.
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Meer informatie over beide versies is beschikbaar op de website van HP (http://www.hp.com/go/
insightremotesupport).

Ga naar Software Depot om de software te downloaden (http://www.software.hp.com).

Selecteer Insight Remote Support in het menu aan de rechterkant.

In de releaseopmerkingen van de HP Insight Remote Support-software vindt u meer informatie
over de specifieke vereisten, de ondersteunde hardware en de bijbehorende besturingssystemen.
Voor meer informatie:

● Raadpleeg de HP Insight Remote Support Standard Release Notes op de website van
HP (http://www.hp.com/go/insightremotestandard-docs).

● Raadpleeg de HP Insight Remote Support Advanced Release Notes op de website van
HP (http://www.hp.com/go/insightremoteadvanced-docs).

Scripting Toolkit
De Scripting Toolkit is een product voor serverimplementatie waarmee u een automatische installatie
zonder toezicht kunt instellen voor grootschalige serverimplementaties. De Scripting Toolkit is
ontworpen om ProLiant BL-, ML-, DL- en SL-servers te ondersteunen. De toolkit bevat een modulaire
set hulpprogramma's en belangrijke documentatie, waarin wordt beschreven hoe u deze
hulpprogramma's kunt gebruiken om een geautomatiseerd proces voor serverimplementatie te
bouwen.

De Scripting Toolkit biedt een flexibele manier om standaardscripts voor serverconfiguratie te maken.
Deze scripts worden gebruikt voor het automatiseren van veel van de handmatige stappen in het
proces voor serverconfiguratie. Dit geautomatiseerde proces voor serverconfiguratie helpt tijd te
besparen voor elke implementatie, waardoor het mogelijk is snel grootschalige serverimplementaties
uit te voeren.

Raadpleeg de website van HP (http://www.hp.com/go/ProLiantSTK) voor meer informatie en om
Scripting Toolkit te downloaden.

HP Service Pack for ProLiant
SPP is een release die het volgende bevat: een uitgebreide verzameling firmware en
systeemsoftwareonderdelen die tezamen zijn getest als één oplossing voor HP ProLiant-servers,
de bijbehorende opties BladeSystem-behuizingen en beperkte externe HP-opslag.

SPP bevat meerdere belangrijke voorzieningen voor het updaten van HP ProLiant-servers. Door
HP SUM als implementatiehulpmiddel te gebruiken, kan SPP op een server met het Windows- of
Linux-besturingssysteem in online modus worden gebruikt. SPP kan tevens in offline modus worden
gebruikt als de server via de ISO wordt opgestart, zodat de server automatisch zonder tussenkomst
van de gebruiker kan worden bijgewerkt. Ten slotte kan SPP in interactieve modus worden
bijgewerkt.

Raadpleeg de website van HP (http://www.hp.com/go/spp) voor meer informatie of om SPP te
downloaden.

HP Smart Update Manager
De HP SUM biedt geavanceerde en flexibele implementatie van firmware en software. Dankzij deze
technologie wordt het inrichten en bijwerken van HP ProLiant-servers, opties en blades in het
datacenter. HP SUM wordt gebruikt voor het implementeren van firmware en software in SPP.
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Met HP SUM kunnen systeembeheerders op een efficiënte manier ROM-images upgraden voor een
groot scala aan servers en opties. Dit hulpprogramma biedt de volgende voorzieningen:

● Grafische gebruikersinterface en een scriptbare interface met opdrachtregels

● Scriptbare implementatie met opdrachtregels

● Geen agent nodig voor externe installaties

● Afhankelijkheidscontroles, die zorgen voor de juiste installatievolgorde en
afhankelijkheidscontroles tussen onderdelen

● Implementatie van software en firmware op Windows- Linux-besturingssystemen

● Lokale of externe (één naar meerdere) online implementatie

● Implementatie van firmware en software samen

● Ondersteuning van offline en online implementatie

● Implementatie van alleen de nodige updates van onderdelen

● Downloads van de nieuwste onderdelen

● Directe updates van BMC-firmware (HP iLO)

Meer informatie over de HP SUM en de HP Smart Update Manager User Guide (HP Smart Update
Manager Gebruikershandleiding) vindt u op de website van HP (http://www.hp.com/go/hpsum/
documentation).

HP ROM-Based Setup Utility (HP-installatieprogramma in
het ROM)

RBSU is een configuratiehulpprogramma dat is geïntegreerd in ProLiant-servers en dat een groot
aantal configuratieactiviteiten uitvoert, waaronder de volgende:

● Systeemapparatuur en geïnstalleerde opties configureren

● Systeemopties in- en uitschakelen

● Systeemgegevens weergeven

● Primaire opstartcontroller selecteren

● Geheugenopties configureren

● Taal selecteren

Meer informatie over RBSU vindt u in de HP ROM-Based Setup Utility User Guide (HP ROM-Based
Setup Utility Gebruikershandleiding) op de documentatie-cd of op de website van
HP (http://www.hp.com/support/rbsu).

RBSU gebruiken
Met de volgende toetsen kunt u RBSU gebruiken:

● Voor toegang tot RBSU drukt u op de toets F9 als u daar tijdens het opstarten om wordt
gevraagd.

● Met de pijltoetsen navigeert u door het menusysteem.
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● Druk op Enter om opties te selecteren.

● Voor toegang tot Help voor een geselecteerde configuratieoptie drukt u op de toets F1.

OPMERKING:  in RBSU worden de instellingen automatisch opgeslagen wanneer u op Enter
drukt. U wordt niet gevraagd de instellingen te bevestigen voordat u het hulpprogramma afsluit.
Als u een geselecteerde instelling wilt wijzigen, selecteert u een andere instelling en drukt u
op Enter.

Standaard configuratie-instellingen worden toegepast op de server op een van de volgende
tijdstippen:

● Als het systeem voor het eerst wordt ingeschakeld

● Nadat de standaardopties zijn hersteld

Standaard configuratie-instellingen zijn voldoende voor de juiste werking van de server, maar kunnen
worden aangepast met RBSU. U wordt elke keer na het inschakelen gevraagd of u RBSU wilt starten.

Automatische configuratie
De automatische configuratie wordt uitgevoerd wanneer u de server voor het eerst opstart. Tijdens de
opstartprocedure configureert het systeem-ROM automatisch het hele systeem, zonder dat enige
interventie is vereist. Het hulpprogramma ORCA configureert hierbij de array in de meeste gevallen
automatisch volgens een standaardinstelling die is gebaseerd op het aantal schijven dat is
aangesloten op de server.

OPMERKING:  als de opstartschijf niet leeg is of als er in het verleden gegevens naar zijn
weggeschreven, wordt de array niet automatisch door ORCA geconfigureerd. U moet ORCA
handmatig starten om de array-instellingen te configureren.

OPMERKING:  de server ondersteunt mogelijk niet alle volgende voorbeelden.

Geïnstalleerde stations Gebruikte stations RAID-niveau

1 1 RAID 0

2 2 RAID 1

3, 4, 5 of 6 3, 4, 5 of 6 RAID 5

Meer dan 6 0 Geen

U kunt de standaardinstellingen van ORCA wijzigen en het automatische configuratieproces negeren
door op F8 te drukken als daarvoor een aanwijzing verschijnt.

Meer informatie over RBSU vindt u in de HP ROM-Based Setup Utility User Guide (HP ROM-Based
Setup Utility Gebruikershandleiding) op de documentatie-cd of op de website van
HP (http://www.hp.com/support/rbsu).
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Opstartopties
Aan het einde van het opstartproces ziet u het scherm met opstartopties. Dit scherm blijft gedurende
enkele seconden zichtbaar, totdat het systeem gaat proberen op te starten vanaf een ondersteunde
opstarteenheid. Op dit tijdstip kunt u het volgende doen:

● Toegang krijgen tot RBSU door op de toets F9 te drukken.

● U opent het menu Maintenance (Onderhoud) van Intelligent Provisioning door de toets F10 in te
drukken.

● Open het opstartmenu door op de toets F11 te drukken.

● Opstarten met PXE Network forceren door op de toets F12 te drukken.

AMP-modi configureren
Niet alle ProLiant-servers ondersteunen alle AMP-modi. RBSU biedt alleen menuopties voor de modi
die door de server worden ondersteund. Met 'Advanced'-geheugenbescherming in RBSU kunnen de
volgende geavanceerde geheugenmodi worden ingeschakeld:

● Advanced ECC Mode - biedt meer geheugenbescherming dan Standard ECC. Alle
enkelbitgeheugenfouten en sommige multibitgeheugenfouten kunnen worden gecorrigeerd
zonder dat het systeem stil hoeft worden gezet.

● Online Spare Mode - biedt bescherming tegen kapotte of niet optimaal functionerende DIMM's.
Een deel van het geheugen wordt als reservegeheugen gebruikt en als het systeem een niet
optimaal functionerende DIMM detecteert, wordt er automatisch naar het reservegeheugen
overgeschakeld. DIMM's die fatale/niet te repareren geheugenfouten oplopen, worden
automatisch uit gebruik genomen waardoor het systeem minder vaak uitvalt.

Raadpleeg de serverspecifieke gebruikershandleiding voor de vereisten voor het gebruik van
DIMM's.

Serienummer en product-id opnieuw invoeren
Als u de systeemkaart vervangt, moet u het serienummer en de product-id van de server opnieuw
invoeren.

1. Druk tijdens de opstartprocedure van de server op F9 om RBSU te openen.

2. Selecteer het menu Advanced Options (Geavanceerde opties).

3. Selecteer Service Options (Serviceopties).

4. Selecteer Serial Number (Serienummer). De volgende waarschuwingen worden weergegeven:

WARNING! WARNING! WARNING! The serial number is loaded into the system 
during the manufacturing process and should NOT be modified. This 
option should only be used by qualified service personnel. This value 
should always match the serial number sticker located on the chassis.

Waarschuwing: het serienummer moet alleen door gekwalificeerde 
servicemedewerkers worden gewijzigd. This value should always match 
the serial number located on the chassis.

5. Druk op Enter om de waarschuwing te verwijderen.

6. Voer het serienummer in en druk op Enter.

7. Selecteer Product ID (Product-id). De volgende waarschuwing wordt weergegeven:
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Waarschuwing: het product-id moet ALLEEN door gekwalificeerde 
servicemedewerkers worden gewijzigd. This value should always match 
the Product ID on the chassis.

8. Voer de product-id in en druk op Enter.

9. Druk op Esc om het menu te sluiten.

10. Druk op Esc om RBSU af te sluiten.

11. Druk ter bevestiging op F10. De server start automatisch opnieuw op.

Hulpprogramma's en voorzieningen
Array Configuration Utility (Hulpprogramma voor arrayconfiguratie)

ACU (Array Configuration Utility) is een hulpprogramma dat u in een browser opent en dat de
volgende kenmerken heeft:

● Wordt uitgevoerd als lokale toepassing of externe service die via de startpagina van HP System
Management kan worden geopend.

● Het ondersteunt online arraycapaciteitsuitbreiding, uitbreiding van logische schijfeenheden,
toewijzing van online reserveschijven en RAID- of stripegrootte-migratie.

● Het doet suggesties voor de beste configuratie van een niet-geconfigureerd systeem.

● Biedt voor ondersteunde controllers toegang tot gelicentieerde voorzieningen zoals:

◦ Afzonderlijke logische volumes verplaatsen en verwijderen

◦ Geavanceerde capaciteitsuitbreiding (SATA naar SAS en SAS naar SATA)

◦ Offline split-mirror

◦ RAID 6 en RAID 60

◦ RAID 1 (ADM) en RAID 10 (ADM)

◦ HP Drive Erase

◦ Geavanceerde controllerinstellingen voor video op aanvraag

● Het biedt verschillende bedieningsmodi, die een snellere configuratie mogelijk maken of een
grotere controle over de configuratieopties bieden.

● Het blijft beschikbaar zolang de server is ingeschakeld.

● Het geeft tips op het scherm voor de afzonderlijke stappen van een configuratieprocedure.

● Biedt contextgevoelige doorzoekbare Help-onderwerpen

● Biedt diagnosefunctie en SmartSSD Wear Gauge op tabblad Diagnostics (Diagnose)

ACU is nu beschikbaar als geïntegreerd hulpprogramma, beginnend met HP ProLiant Gen8-servers.
Gebruik een van de volgende methoden om ACU te openen:

● Als er geen optionele controller geïnstalleerd is, druk dan tijdens het opstarten op F10.

● Als een optionele controller geïnstalleerd wordt en het systeem tijdens POST de controller
herkent, druk dan op F5.
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Voor optimale weergave gebruikt u een minimale schermresolutie van 1024x768 met 16-bit kleuren.
Servers met een besturingssysteem van Microsoft® vereisen een van de volgende ondersteunde
browsers:

● Internet Explorer 6.0 of hoger

● Mozilla Firefox 2.0 of hoger

Als u Linux-servers gebruikt, ziet u het bestand README.TXT voor aanvullende informatie over
browsers en ondersteuning.

Raadpleeg de HP Smart Array Controllers for HP ProLiant Servers User Guide op de website van
HP (http://bizsupport2.austin.hp.com/bc/docs/support/SupportManual/c01608507/c01608507.pdf)
voor meer informatie over de controller en de bijbehorende voorzieningen. Raadpleeg Arrays
configureren op HP Smart Array controllers Gebruikershandleiding op de website van
HP (http://bizsupport1.austin.hp.com/bc/docs/support/SupportManual/c00729544/c00729544.pdf)
voor informatie over het configureren van arrays.

Option ROM Configuration for Arrays
Voordat u een besturingssysteem installeert, kunt u met het hulpprogramma ORCA de eerste
logische schijfeenheid maken, RAID-niveaus toewijzen en configuraties met online reservegeheugen
instellen.

U kunt met dit hulpprogramma ook:

● Eén of meer logische schijfeenheden opnieuw configureren

● De huidige configuratie van logische schijfeenheden weergeven

● Een configuratie van logische schijfeenheden verwijderen

● De controller instellen als opstartcontroller

● Opstartvolume selecteren

Als u het hulpprogramma niet gebruikt, stelt ORCA de standaardconfiguratie in.

Raadpleeg de HP ROM-Based Setup Utility User Guide (HP ROM-Based Setup Utility
Gebruikershandleiding) op de documentatie-cd of de website van HP (http://www.hp.com/support/
rbsu) voor meer informatie over de standaardconfiguraties die ORCA gebruikt.

Raadpleeg de HP Smart Array Controllers for HP ProLiant Servers User Guide op de website van
HP (http://bizsupport2.austin.hp.com/bc/docs/support/SupportManual/c01608507/c01608507.pdf)
voor meer informatie over de controller en de bijbehorende voorzieningen. Raadpleeg Arrays
configureren op HP Smart Array controllers Gebruikershandleiding op de website van
HP (http://bizsupport1.austin.hp.com/bc/docs/support/SupportManual/c00729544/c00729544.pdf)
voor informatie over het configureren van arrays.

ROMPaq, hulpprogramma
Met het ROMPaq-hulpprogramma kunt u de firmware van het systeem upgraden (BIOS). Als u
firmware wilt upgraden, plaatst u een ROMPaq-USB-stick in een beschikbare USB-poort en start u
het systeem opnieuw op. Behalve ROMPaq zijn er Online Flash Components voor Windows en Linux
beschikbaar om de systeemfirmware te updaten.

Het systeem wordt nu gecontroleerd door ROMPaq, waarna u kunt kiezen uit de beschikbare
firmwareversies, indien er meerdere versies zijn.
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Zie de pagina voor downloads van de software en stuurprogramma's voor de server voor meer
informatie. Als u naar de pagina voor de server wilt gaan, voert u het volgende webadres in de
browser in:

http://www.hp.com/support/<servernaam>

Bijvoorbeeld:

http://www.hp.com/support/dl360g6

Automatic Server Recovery
ASR (Automatic Server Recovery) is een voorziening die ervoor zorgt dat het systeem opnieuw wordt
opgestart bij een ernstige fout van het besturingssysteem, zoals een blauw scherm, een ABEND of
een Panic. Een failsafe-timer van het systeem, de ASR-timer, wordt gestart wanneer het
stuurprogramma System Management, ook wel het Health-stuurprogramma genoemd, wordt
geladen. Wanneer het besturingssysteem goed functioneert, wordt de timer periodiek opnieuw
ingesteld. Wanneer er echter een fout in het besturingssysteem optreedt, loopt de timer af en wordt
de server opnieuw opgestart.

ASR zorgt voor een grotere beschikbaarheid van de server, doordat de server automatisch weer
wordt opgestart binnen een gespecificeerde periode nadat het systeem is vastgelopen. Tegelijkertijd
wordt vanaf de console van HP SIM naar een opgegeven semafoonnummer het bericht verzonden
dat het systeem opnieuw is gestart. U kunt ASR vanaf de startpagina van System Management
(Systeembeheer) of via RBSU uitschakelen.

USB-ondersteuning
HP biedt ondersteuning voor zowel standaard USB 2.0 als legacy USB 2.0. Standaard-USB-
ondersteuning wordt door het besturingssysteem aangeboden via de bijbehorende USB-
stuurprogramma's. Voordat het besturingssysteem wordt geladen, wordt ondersteuning geboden voor
USB-apparaten via legacy USB-ondersteuning, die standaard in de systeem-ROM is ingeschakeld.

Legacy USB-ondersteuning biedt USB-functionaliteit voor omgevingen waarin USB-ondersteuning
normaal gesproken niet beschikbaar is. HP biedt specifiek legacy USB-functionaliteit voor de
volgende omgevingen:

● POST

● RBSU

● Diagnoseprogramma's

● DOS

● Omgevingen die geen eigen USB-ondersteuning bieden

Ondersteuning redundant ROM
Doordat de server redundant ROM ondersteunt, kunt u het ROM veilig upgraden of configureren. De
server heeft één ROM dat als twee afzonderlijke ROM-images dient. Bij de standaardimplementatie
bevat de ene kant van het ROM de huidige ROM-programmaversie, terwijl de andere kant van het
ROM een back-upversie bevat.

OPMERKING:  bij levering van de server bevatten beide kanten van het ROM dezelfde versie.
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Voordelen van veiligheid en beveiliging
Wanneer u een flash van het systeem-ROM uitvoert, wordt het huidige ROM vervangen door een
nieuwe en wordt het oude back-up-ROM overschreven door het ROM dat u vóór de flash gebruikte.
Hierdoor kunt u op eenvoudige wijze terug naar de oude ROM-versie als het nieuwe ROM om de een
of andere reden is beschadigd. Hierdoor wordt de bestaande ROM-versie beveiligd, ook als zich een
stroomstoring voordoet terwijl u het ROM flasht.

Systeem actueel houden
Stuurprogramma’s

OPMERKING:  voer altijd een back-up uit voordat u stuurprogramma’s installeert of bijwerkt.

De server omvat nieuwe hardware waarvoor mogelijk geen stuurprogramma's worden aangeboden
op alle installatiemedia voor de besturingssystemen.

Als u een door Intelligent Provisioning ondersteund besturingssysteem installeert, gebruik dan
Intelligent Provisioning (Intelligent Provisioning op pagina 103) en de voorziening Configure and
Install (Configureren en installeren) om het besturingssysteem en de nieuwste ondersteunde
stuurprogramma's te installeren.

Als u geen gebruik maakt van Intelligent Provisioning voor de installatie van een besturingssysteem,
hebt u stuurprogramma's nodig voor bepaalde nieuwe hardware-onderdelen. U kunt deze
stuurprogramma's en andere optionele stuurprogramma's, ROM-images en software met
toegevoegde waarde downloaden als onderdeel van een SPP.

Controleer of u de nieuwste SPP-versie gebruikt die door de server wordt ondersteund, wanneer u
stuurprogramma's vanaf de SPP installeert. Raadpleeg de website van HP (http://www.hp.com/go/
spp/download) om te controleren of uw server de nieuwste ondersteunde versie gebruikt en voor
meer informatie over SPP.

U kunt de besturingssysteemstuurprogramma's voor een bepaalde server snel vinden door het
volgende internetadres op te geven in uw browser:

http://www.hp.com/support/<servernaam>

Voer in plaats van <servernaam>, de servernaam in.

Bijvoorbeeld:

http://www.hp.com/support/dl360g6

Software en firmware
De software en firmware moet worden bijgewerkt voordat u de server voor de eerste keer gaat
gebruiken. Dit geldt niet als voor de geïnstalleerde software of onderdelen een oudere versie nodig
is. Download de SPP (HP Service Pack for ProLiant op pagina 106) van de website van HP
(http://www.hp.com/go/spp) voor updates van de systeemsoftware en firmware.
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Versiecontrole
VCRM en VCA zijn Insight Management Agents die u in een webbrowser kunt uitvoeren en die door
HP SIM worden gebruikt om software-updates in te plannen voor de hele onderneming.

● VCRM beheert de opslagplaats voor de SPP. Beheerders kunnen de inhoud van de SPP
bekijken of VCRM zodanig configureren dat de opslagplaats automatisch bijgewerkt wordt met
internetdownloads van de nieuwste software en firmware van HP.

● VCA vergelijkt geïnstalleerde softwareversies op het knooppunt met updates die in de door
VCRM beheerde opslagplaats beschikbaar zijn. Beheerders kunnen instellen dat VCA verwijst
naar een opslagplaats die wordt beheerd door VCRM.

Voor meer informatie over versiebeheerhulpmiddelen raadpleegt u HP Systems Insight Manager
User Guide, de HP Version Control Agent User Guide en de HP Version Control Repository User
Guide op de website van HP (http://www.hp.com/go/hpsim).

Besturingssystemen en ondersteuning voor virtualisatiesoftware van
HP voor ProLiant-servers

Raadpleeg de website van HP (http://www.hp.com/go/ossupport) voor informatie over specifieke
versies van een ondersteund besturingssysteem.

Portfolio van HP Technology Services
HP Technology Services biedt een speciale set oplossingen voor advies, implementatie en services
die ontworpen zijn om te voldoen aan de ondersteuningsbehoeften van de meeste zakelijke
omgevingen en IT-omgevingen.

De Foundation Care-services leveren schaalbare hardware- en softwareondersteuningspakketten
voor HP ProLiant-serversoftware en standaard bedrijfssoftware. U kunt het servicetype en -niveau
selecteren dat het best past bij uw zakelijke behoeften.

HP Collaborative Support: met een enkel telefoongesprek helpt HP u bij het invullen van uw
behoeften op het gebied van eerste hardware- en softwareondersteuning, en helpt HP u snel te
bepalen of een probleem door de hardware of software veroorzaakt wordt. Als een probleem
hardwaregerelateerd is, lost HP het probleem volgens de afspraken in de SLA op. Als het
gerapporteerd incident veroorzaakt wordt door HP-software of software van derden en niet kan
worden opgelost door bekende oplossingen toe te passen, dan neemt HP contact op met de derden
en maakt een probleemincident namens u aan.

HP Proactive Care: voor klanten die bedrijfskritische omgevingen draaien en waarbij uitval geen optie
is, biedt HP Proactive Care een hoge beschikbaarheid van toepassingen. Belangrijk bij deze service-
opties is het leveren van proactief servicebeheer om de oorzaken van uitval te kunnen voorkomen.
Als er een probleem optreedt, dan biedt HP geavanceerde technische hulp door specialisten op het
gebied van bedrijfskritische systemen aan, die het probleem snel kunnen identificeren en oplossen.

HP Support Center: alle service-opties zijn inclusief het leveren van informatie, hulpmiddelen en
deskundigen door HP Support Center voor het ondersteunen van zakelijke HP-producten.

HP Insight Remote Support: biedt 24 uur per dag, 7 dagen per week veilig beheer op afstand,
diagnoses en het oplossen van problemen.

Raadpleeg de website van HP (http://www.hp.com/services/proliant) of de website van HP over de
HP BladeSystem (http://www.hp.com/services/bladesystem) voor meer informatie.
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Veranderingsbeheer en proactieve kennisgeving
Met HP Change Control (Veranderingsbeheer) en Proactive Notification (Proactieve kennisgeving)
worden klanten 30 tot 60 dagen vooraf op de hoogte gebracht van op handen zijnde wijzigingen in
de hardware en software van commerciële HP-producten.

Raadpleeg de website van HP voor meer informatie (http://www.hp.com/go/pcn).
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7 Problemen oplossen

In dit gedeelte

Hulpbronnen voor het oplossen van problemen op pagina 116

Hulpbronnen voor het oplossen van problemen
De HP ProLiant Gen8 Troubleshooting Guide, Volume I: Troubleshooting biedt procedures voor het
oplossen van algemene problemen en uitgebreide cursussen over het isoleren en identificeren van
storingen, het oplossen van problemen en softwareonderhoud op ProLiant-servers en ProLiant-server
blades. Selecteer een taal om de handleiding weer te geven:

● Engels (http://www.hp.com/support/ProLiant_TSG_v1_en)

● Frans (http://www.hp.com/support/ProLiant_TSG_v1_fr)

● Spaans (http://www.hp.com/support/ProLiant_TSG_v1_sp)

● Duits (http://www.hp.com/support/ProLiant_TSG_v1_gr)

● Japans (http://www.hp.com/support/ProLiant_TSG_v1_jp)

● Vereenvoudigd Chinees (http://www.hp.com/support/ProLiant_TSG_v1_sc)

De HP ProLiant Gen8 Troubleshooting Guide, Volume II: Error Messages biedt een lijst met
foutberichten en informatie voor het interpreteren en oplossen van foutberichten op ProLiant-servers
en ProLiant-server blades. Selecteer een taal om de handleiding weer te geven:

● Engels (http://www.hp.com/support/ProLiant_EMG_v1_en)

● Frans (http://www.hp.com/support/ProLiant_EMG_v1_fr)

● Spaans (http://www.hp.com/support/ProLiant_EMG_v1_sp)

● Duits (http://www.hp.com/support/ProLiant_EMG_v1_gr)

● Japans (http://www.hp.com/support/ProLiant_EMG_v1_jp)

● Vereenvoudigd Chinees (http://www.hp.com/support/ProLiant_EMG_v1_sc)
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8 Batterij vervangen

Als de server niet meer automatisch de juiste datum en tijd weergeeft, moet de batterij die de real-
timeklok van voeding voorziet, mogelijk worden vervangen.

WAARSCHUWING!  Deze computer bevat een interne lithiummangaandioxide-, een
vanadiumpentoxide- of een alkalinebatterij. Als u niet op de juiste manier omgaat met de batterij, kan
er brand ontstaan en kunt u brandwonden oplopen. U verkleint de kans op persoonlijk letsel als volgt:

Probeer de batterij niet op te laden.

Stel de batterij niet bloot aan temperaturen boven 60°C.

Haal de batterij niet uit elkaar, plet of doorboor de batterij niet, maak geen kortsluiting tussen de
contactpunten. De batterij mag niet in water worden ondergedompeld of worden blootgesteld aan
vuur.

Vervang de batterij alleen door een nieuwe batterij die is goedgekeurd voor dit product.

U verwijdert het onderdeel als volgt:

1. Schakel de server uit (Server uitschakelen op pagina 22).

2. Koppel alle voedingseenheden los:

a. Koppel het netsnoer los van de voedingsbron.

b. Koppel het netsnoer los van de server.

3. Trek (Server uit rack trekken op pagina 22) of verwijder (Verwijder de server uit het rack
op pagina 24) de server uit het rack.

4. Verwijder het toegangspaneel (Toegangspaneel verwijderen op pagina 24).

5. Verwijder de secundaire PCIe-risereenheid (Secundaire PCIe-risereenheid verwijderen
op pagina 29), indien deze is geïnstalleerd.

6. Zoek de batterij (Onderdelen systeemkaart op pagina 12).
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7. Verwijder de batterij.

Als u het onderdeel wilt terugplaatsen, voert u de procedure voor het verwijderen in omgekeerde
volgorde uit.

Neem contact op met een geautoriseerde HP Business Partner voor meer informatie over het
vervangen of voor afvalverwerking aanbieden van de batterij.
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9 Wettelijke kennisgevingen

Voorgeschreven identificatienummers
Ten behoeve van voorgeschreven certificatie en identificatie heeft het product een uniek
voorgeschreven modelnummer. Het voorgeschreven modelnummer staat vermeld op het
productlabel, samen met de vereiste keurmerken en verdere informatie. Vermeld altijd dit
voorgeschreven modelnummer wanneer u om informatie over certificatie van dit product vraagt.
Het voorgeschreven modelnummer is niet hetzelfde als de merknaam of het modelnummer van het
product.

Kennisgeving Federal Communications Commission
Deel 15 van de Federal Communications Commission (FCC) Rules and Regulations heeft
Radiofrequentie (RF) emissielimieten vastgesteld om te voorzien in een interferentievrij
radiofrequentiespectrum. Veel elektronische apparaten, inclusief computers, genereren RF-energie
tijdens het gebruik ervan en vallen daarom onder deze regels. In deze regels worden computers en
verwante randapparatuur onderverdeeld in twee klassen, A en B, afhankelijk van de bedoelde
installatie. Apparaten van klasse A zijn die waarvan redelijkerwijs mag worden verwacht dat ze in een
zakelijke of commerciële omgeving worden geïnstalleerd. Apparaten van klasse B zijn die waarvan
redelijkerwijs mag worden verwacht dat ze in een huiselijke omgeving worden geïnstalleerd
(bijvoorbeeld pc's). De FCC eist dat apparaten in beide klassen een label dragen dat het
interferentiepotentieel van het apparaat aangeeft, alsmede aanvullende bedieningsinstructies voor de
gebruiker.

FCC-indicatielabel
Het FCC-indicatielabel op het apparaat geeft de classificatie van het apparaat aan (A of B). Op
Klasse B-apparatuur staat een FCC-logo of ID op het label. Op Klasse A-apparatuur staat geen FCC-
logo of ID op het label. Nadat u de klasse van het apparaat bepaald hebt, leest u de bijbehorende
verklaring.

FCC-kennisgeving, klasse A-apparatuur
Deze apparatuur is getest en valt onder de limieten gesteld voor een digitaal apparaat van Klasse A,
overeenkomstig Deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn ontworpen om redelijke bescherming
te bieden tegen schadelijke interferentie wanneer deze apparatuur wordt bediend in een commerciële
omgeving. Deze apparatuur genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en kan,
indien niet geïnstalleerd en gebruikt volgens de instructies, schadelijke interferentie voor
radiocommunicatie veroorzaken. Gebruik van deze apparatuur in een huiselijke omgeving zal naar
alle waarschijnlijkheid schadelijke interferentie veroorzaken en in dat geval dient de gebruiker zelf
deze interferentie op eigen kosten te corrigeren.

FCC-kennisgeving, klasse B-apparatuur
Deze apparatuur is getest en valt onder de limieten gesteld voor een digitaal apparaat van Klasse B,
overeenkomstig Deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze limieten zijn ontworpen om redelijke
bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een huiselijke installatie. Deze apparatuur
genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd en
gebruikt volgens de instructies, schadelijke interferentie voor radiocommunicatie veroorzaken. Er is
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echter geen garantie dat interferentie niet voorkomt in een bepaalde installatie. Wanneer deze
apparatuur toch schadelijke interferentie veroorzaakt op radio- of televisieontvangst, die herleid kan
worden door de apparatuur uit en in te schakelen, wordt de gebruiker aangeraden dit te corrigeren
door één of meer van de volgende maatregelen te treffen:

● Heroriënteer of verplaats de ontvangende antenne.

● Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.

● Sluit de apparatuur aan op een stopcontact op een circuit dat een andere is dan waar de
ontvanger op aangesloten is.

● Vraag de dealer of een ervaren radio- of televisietechnicus om hulp.

Conformiteitsverklaring voor producten gemarkeerd met
het FCC-logo, alleen voor de Verenigde Staten

Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-voorschriften. Gebruik is onderhevig aan de volgende
twee voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken en (2) dit
apparaat moet elke ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste
bediening kan veroorzaken.

Voor vragen aangaande dit product kunt u telefonisch of schriftelijk contact met ons opnemen:

● Hewlett-Packard Company

P.O. Box 692000, Mail Stop 530113

Houston, Texas 77269-2000

● 1-800-HP-INVENT (1-800-474-6836). (Voor doorlopende kwaliteitsverbetering kan het zijn dat
uw gesprek wordt opgenomen of dat er wordt meegeluisterd.)

Voor vragen aangaande deze FCC-verklaring kunt u telefonisch of schriftelijk contact met ons
opnemen:

● Hewlett-Packard Company

P.O. Box 692000, Mail Stop 510101

Houston, Texas 77269-2000

● 1281-514-3333

Raadpleeg voor identificatie van dit product het onderdeel-, serie- of modelnummer, dat gevonden
kan worden op het product.

Aanpassingen
De FCC eist dat de gebruiker er van op de hoogte wordt gesteld dat wijzigingen of aanpassingen die
niet expliciet goedgekeurd zijn door Hewlett-Packard Company, de bevoegdheid van de gebruiker om
het apparaat te bedienen, ongeldig kan maken.

Kabels
Voor het aansluiten van dit apparaat moeten conform de FCC-regels afgeschermde kabels met
metalen RFI/EMI-connectorkapjes worden gebruikt.
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Canadian notice (Avis Canadien)
Klasse A-apparatuur

This Class A digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing
Equipment Regulations.

Cet appareil numérique de la classe A respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel
brouilleur du Canada.

Klasse B-apparatuur

This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing
Equipment Regulations.

Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel
brouilleur du Canada.

Kennisgeving voor de Europese Unie
Producten met het CE-keurmerk voldoen aan de volgende EU-richtlijnen:

● Laagspanningsrichtlijn 2006/95/EC

● EMC-richtlijn 2004/108/EC

● Richtlijn Ecodesign 2009/125/EG, waar van toepassing

De CE-goedkeuring geldt alleen wanneer het product wordt gebruikt met een CE-gecertificeerde
netvoedingsadapter van HP.

Het voldoen aan deze richtlijnen impliceert conformiteit met de in overeenstemming zijnde Europese
richtlijnen (Europese normen) zoals vermeld in de Europese verklaring van conformiteit, die door
HP bij dit product of bij deze productfamilie is geleverd, en is beschikbaar (alleen Engelstalig) als
onderdeel van deze productdocumentatie of via de volgende HP-website (http://www.hp.eu/
certificates) (geef het productnummer op in het zoekveld).

De naleving wordt aangegeven door de volgende conformiteitsmarkeringen die op het product zijn
aangebracht:

Voor niet-telecommunicatieproducten en voor producten voor telecommunicatie die voldoen aan de
EU-richtlijnen, zoals Bluetooth® binnen de voedingsklasse onder 10mW.

Voor telecommunicatieproducten die niet voldoen aan EU-richtlijnen (indien van toepassing bevindt
zich een viercijferig codenummer tussen CE en !).

Raadpleeg het label met kennisgevingen op dit product.

Voor zaken op het gebied van regelgeving kunt u contact opnemen met Hewlett-Packard GmbH, 
Dept./MS: HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, 71034 Boeblingen, DUITSLAND.
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Verwijdering van afgedankte apparatuur door
privé-gebruikers in de Europese Unie

Dit symbool op het product of de verpakking geeft aan dat dit product niet mag worden
gedeponeerd bij het normale huishoudelijke afval. U bent zelf verantwoordelijk voor het inleveren
van uw afgedankte apparatuur bij een inzamelingspunt voor het recyclen van oude elektrische en
elektronische apparatuur. Door uw oude apparatuur apart aan te bieden en te recyclen, kunnen
natuurlijke bronnen worden behouden en kan het materiaal worden hergebruikt op een manier
waarmee de volksgezondheid en het milieu worden beschermd. Neem contact op met uw
gemeente, het afvalinzamelingsbedrijf of de winkel waar u het product hebt gekocht voor meer
informatie over inzamelingspunten waar u oude apparatuur kunt aanbieden voor recycling.

Japanse kennisgeving

BSMI-kennisgeving

Koreaanse kennisgeving
Klasse A-apparatuur
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Klasse B-apparatuur

Chinese kennisgeving
Klasse A-apparatuur

Kennisgeving laser
Dit product is mogelijk uitgerust met een optischeschijfeenheid (cd- of dvd-drive) en/of een
glasvezeltransceiver. Deze apparaten bevatten een laser die is geclassificeerd als een laserproduct
uit klasse 1 overeenkomstig de Amerikaanse FDA-voorschriften en IEC 60825-1. Het product geeft
geen gevaarlijke straling af.

Elk laserproduct voldoet aan 21 CFR 1040.10 en 1040.11, met uitzondering van afwijkingen
overeenkomstig Laser Notice No. 50, gedateerd 24 juni 2007; en aan IEC 60825-1:2007.

WAARSCHUWING!  Als u bedieningselementen gebruikt, instellingen aanpast of procedures
uitvoert op een andere manier dan in deze publicatie of in de installatiehandleiding van het
laserproduct wordt aangegeven, loopt u het risico te worden blootgesteld aan gevaarlijke straling.
Verklein als volgt het risico van blootstelling aan gevaarlijke straling:

Probeer niet de behuizing van de module te openen. U mag zelf geen onderdelen repareren.

U mag geen functies gebruiken of aanpassingen of procedures uitvoeren aan de laserapparatuur
dan die welke in deze handleiding worden beschreven.

Laat alleen een geautoriseerde HP Business Partner reparaties aan de laserapparatuur uitvoeren.

Het Center for Devices and Radiological Health (CDRH) van de U.S. Food and Drug Administration
heeft op 2 augustus 1976 voorschriften voor laserproducten uitgevaardigd. Deze voorschriften zijn
van toepassing op laserproducten die zijn geproduceerd vanaf 1 augustus 1976. Producten die in de
Verenigde Staten op de markt worden gebracht, moeten aan deze voorschriften voldoen.
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Kennisgeving vervanging accu’s en batterijen
WAARSCHUWING! Deze computer bevat een interne lithiummangaandioxide-, een
vanadiumpentoxide- of een alkalinebatterij. Als u niet op de juiste manier omgaat met de batterij, kan
er brand ontstaan en kunt u brandwonden oplopen. U verkleint de kans op persoonlijk letsel als volgt:

Probeer de batterij niet op te laden.

Stel de batterij niet bloot aan temperaturen boven 60°C.

Haal de batterij niet uit elkaar, plet of doorboor de batterij niet, maak geen kortsluiting tussen de
contactpunten. De batterij mag niet in water worden ondergedompeld of worden blootgesteld aan
vuur.

Batterijen en accu’s moeten gescheiden van het overige huisvuil worden ingezameld. Als u de batterijen
en accu’s wilt inleveren voor hergebruik of op de juiste manier wilt vernietigen, kunt u gebruikmaken van
het openbare inzamelingssysteem voor klein chemisch afval of kunt u de batterijen of accu’s terugsturen
naar HP of een geautoriseerde HP Business Partner.

Neem contact op met een geautoriseerde HP Business Partner voor meer informatie over het
vervangen of voor afvalverwerking aanbieden van de batterij.

Taiwanese kennisgeving over hergebruik van batterijen
De EPA van Taiwan vereist van droge accu-fabricage- of importbedrijven die voldoen aan Artikel 15
van de Wet Afvalverwijdering dat zij de hersteltekens aangeven van accu’s die in de uitverkoop, als
relatiegeschenk of speciale aanbieding worden aangeboden. Neem contact op met een
gekwalificeerde Taiwanese recycler voor de correcte afvoer van accu’s.

Netsnoerverklaring voor Japan
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10 Elektrostatische ontlading

Elektrostatische ontlading voorkomen
Om schade aan het systeem te voorkomen moet u de volgende voorzorgsmaatregelen in acht nemen
wanneer u het systeem instelt of de onderdelen vastpakt. Een ontlading van statische elektriciteit via
vingers of andere geleiders kan de systeemkaarten of andere gevoelige apparatuur beschadigen. Dit
soort schade kan de levensduur van het apparaat verkorten.

U voorkomt als volgt schade ten gevolge van elektrostatische ontlading:

● Zorg dat u de onderdelen zo weinig mogelijk met de handen aanraakt door onderdelen in de
antistatische verpakking te vervoeren en te bewaren.

● Haal onderdelen niet uit hun antistatische verpakking zolang ze zich niet op een plaats bevinden
die vrij is van statische elektriciteit.

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

● Vermijd aanraking van pinnen, voedingsdraden en circuits.

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

Aardingsmethoden ter voorkoming van elektrostatische
ontlading

Er zijn verschillende methoden waarmee u voor aarding kunt zorgen. Pas één of meer van de
volgende aardingsmethoden toe wanneer u werkt met onderdelen die gevoelig zijn voor statische
elektriciteit of wanneer u dergelijke onderdelen installeert:

● Gebruik een polsbandje dat met een aardedraad is verbonden met een geaard werkstation
of computerchassis. Polsbandjes zijn flexibele bandjes met minimaal 1 megohm ±10 procent
weerstand in de aardedraden. Draag het bandje strak tegen de huid voor voldoende aarding.

● Gebruik hiel-, teen- of schoenbandjes bij staande werkstations. Draag de bandjes om beide
voeten wanneer u op een geleidende vloer of dissiperende vloermat staat.

● Gebruik geleidend onderhoudsgereedschap.

● Gebruik een draagbare gereedschapskist met een opvouwbare dissiperende werkmat.

Als u niet beschikt over de aanbevolen hulpmiddelen voor de juiste aarding, laat u een
geautoriseerde Business Partner het onderdeel installeren.

Neem contact op met een Business Partner voor meer informatie over statische elektriciteit of hulp bij
de installatie van het product.
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11 Specificaties

In dit gedeelte

Omgevingsspecificaties op pagina 126

Mechanische specificaties op pagina 126

Specificaties voedingseenheid op pagina 127

Omgevingsspecificaties
Specificatie Waarde

Temperatuurbereik*

In bedrijf 10°C tot 35°C

Bij verzending -30°C tot 50°C

Opslag -30°C to 60°C

Maximale natte-boltemperatuur 28°C

Relatieve luchtvochtigheid (zonder condensatie)**

In bedrijf 10% tot 90%

Buiten bedrijf 5% tot 95%

* Alle aangegeven temperatuurwaarden betreffen temperaturen op zeeniveau. Voor locaties die zich boven zeeniveau
bevinden, kunnen deze waarden met 1°C worden verlaagd voor elke 300 m tot 3.048 m. Stel de server niet bloot aan direct
zonlicht.
** Maximale luchtvochtigheid van 95% voor opslag is gebaseerd op een maximumtemperatuur van 45°C. Maximale
opslaghoogte komt overeen met een minimale druk van 70 kPa.

Mechanische specificaties
Specificatie Waarde

Hoogte 8,73 cm

Diepte, SFF 69,85 cm

Diepte, LFF 74,93 cm

Breedte 44,55 cm

Gewicht, 8 LFF 22,63 kg-30,19 kg (49,9 lb–66,5 lb)

Gewicht, 12 LFF 20,02 kg-32,66 kg (44,1 lb–72 lb)

Gewicht, 8 SFF 23,53 kg-28,08 kg (51,9 lb–61,9 lb)
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Specificatie Waarde

Gewicht, 16 SFF 19,92 kg-27,76 kg (43,9 lb-61,2 lb)

Gewicht, 25 SFF 21,15 kg-28,37 kg (46,6 lb-62,5 lb)

Specificaties voedingseenheid
Afhankelijk van de geïnstalleerde opties, is de server geconfigureerd met een van de volgende
voedingseenheden:

● HP 460 W CS Gold-voedingseenheid (92% efficiëntie) (HP 460 W CS Gold-voedingseenheid
(92% efficiëntie) op pagina 127)

● HP 460 W CS Platinum Plus-voedingseenheid (94% efficiëntie) (HP 460 W CS Platinum Plus-
voedingseenheid (94% efficiëntie) op pagina 128)

● HP 750 W CS Gold-voedingseenheid (92% efficiëntie) (HP 750 W CS Gold-voedingseenheid
(92% efficiëntie) op pagina 128)

● HP 750 W CS Platinum Plus-voedingseenheid (94% efficiëntie) (HP 750 W CS Platinum Plus-
voedingseenheid (94% efficiëntie) op pagina 129)

● HP 750 W 48V CS-gelijkstroomvoeding (94% efficiëntie) (HP 750 W 48V CS-
gelijkstroomvoeding (94% efficiëntie) op pagina 129)

● HP 1200 W CS Platinum Plus-voedingseenheid (90% efficiëntie) (HP 1200 W CS Platinum Plus-
voedingseenheid (90% efficiëntie) op pagina 130)

Raadpleeg de beknopte specificaties op de website van HP voor meer gedetailleerde specificaties
voor voedingseenheden (http://h18000.www1.hp.com/products/quickspecs/14209_div/
14209_div.html).

HP 460 W CS Gold-voedingseenheid (92% efficiëntie)

Specificatie Waarde

Invoervereisten —

Genoemd ingangsvoltage 100 V tot 240 V wisselstroom

Genoemde ingangsfrequentie 50 Hz of 60 Hz

Genoemde ingangsstroom 5,5A tot 2,2A

Genoemde ingangsvoeding 526 W bij input van 100 V wisselstroom

505 W bij input van 200 V wisselstroom

BTU's per uur 1794 W bij 100 V ingangsvermogen

1725 W bij 200 V ingangsvermogen

Uitgangsvoeding —
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Specificatie Waarde

Genoemd vermogen stabiele toestand 460 W op 100 V tot 120 V AC ingang

460 W op 200 V tot 240 V AC ingang

Maximaal piekvermogen 460 W op 100 V tot 120 V AC ingang

460 W op 200 V tot 240 V AC ingang

HP 460 W CS Platinum Plus-voedingseenheid (94% efficiëntie)

Specificatie Waarde

Invoervereisten —

Genoemd ingangsvoltage 100 V tot 240 V wisselstroom

Genoemde ingangsfrequentie 50 Hz of 60 Hz

Genoemde ingangsstroom 5,2A tot 2,1A

Genoemde ingangsvoeding 509 W bij input van 115 V wisselstroom

495 W bij input van 230 V wisselstroom

BTU's per uur 1764 bij 100 V wisselstroom

1694 bij 200 V wisselstroom

Uitgangsvoeding —

Genoemd vermogen stabiele toestand 460 W op 100 V tot 120 V AC ingang

460 W op 200 V tot 240 V AC ingang

Maximaal piekvermogen 460 W op 100 V tot 120 V AC ingang

460 W op 200 V tot 240 V AC ingang

HP 750 W CS Gold-voedingseenheid (92% efficiëntie)

Specificatie Waarde

Invoervereisten —

Genoemd ingangsvoltage 100 V tot 240 V wisselstroom

Genoemde ingangsfrequentie 50 tot 60 Hz

Genoemde ingangsstroom 8,9A tot 3,6A

Genoemde ingangsvoeding 857 W bij input van 100 V wisselstroom

824 W bij input van 200 V wisselstroom

BTU's per uur 2925 W bij 100 V ingangsvermogen

2812 W bij 200 V ingangsvermogen

Uitgangsvoeding —
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Specificatie Waarde

Genoemd vermogen stabiele toestand 750 W op 100 V tot 120 V AC ingang

750 W op 200 V tot 240 V AC ingang

Maximaal piekvermogen 750 W op 100 V tot 120 V AC ingang

750 W op 200 V tot 240 V AC ingang

HP 750 W CS Platinum Plus-voedingseenheid (94% efficiëntie)

Specificatie Waarde

Invoervereisten —

Genoemd ingangsvoltage 100 V tot 240 V wisselstroom

Genoemde ingangsfrequentie 50 Hz tot 60 Hz

Genoemde ingangsstroom 8,5A tot 3,5A

Maximaal nominaal ingangsvermogen 831 W bij input van 115 V wisselstroom

808 W bij input van 230 V wisselstroom

BTU's per uur 2878 bij 100 V wisselstroom

2769 bij 200 V wisselstroom

Uitgangsvoeding —

Genoemd vermogen stabiele toestand 750 W op 100 V tot 120 V AC ingang

750 W op 200 V tot 240 V AC ingang

Maximaal piekvermogen 750 W op 100 V tot 120 V AC ingang

750 W op 200 V tot 240 V AC ingang

HP 750 W 48V CS-gelijkstroomvoeding (94% efficiëntie)

Specificatie Waarde

Invoervereisten —

Genoemd ingangsvoltage -36 V tot -72 V gelijkstroom

-48 V gelijkstroom, nominale invoer

Genoemde ingangsfrequentie DC

Genoemde ingangsstroom 2,3A bij -36 V gelijkstroom

12A bij -72 V gelijkstroom

17A bij -48 V gelijkstroom, nominale invoer

NLWW Specificaties voedingseenheid 129



Specificatie Waarde

Genoemde ingangsvoeding 840 W op -36 V AC ingang

830 W op -72 V AC ingang

820 W op -48 V AC, nominale invoer

BTU's per uur 2865 bij -36 V gelijkstroom invoer

2830 bij -72 V gelijkstroom invoer

2796 bij -48 V gelijkstroom, nominale invoer

Uitgangsvoeding —

Genoemd vermogen stabiele toestand 750 W

Nominaal piekvermogen 750 W

VOORZICHTIG:  Deze apparatuur is ontworpen om te zorgen dat de aardlekstroom van het
gelijkstroomcircuit wordt verbonden met de aardlekstroom van de apparatuur.

Als deze verbinding wordt gemaakt, moet aan het volgende zijn voldaan:

Deze apparatuur moet rechtstreeks worden aangesloten op de elektrodegeleider van het
gelijkstroomsysteem of op een verbindingskabel van een aarde-aansluitingsbalk of -bus waar
de aardelektrodegeleider van de gelijkstroomvoeding op is aangesloten.

Deze apparatuur moet in dezelfde directe omgeving worden geplaatst (zoals aangrenzende kasten)
als andere apparatuur die is verbonden met de geaarde geleider van het hetzelfde gelijkstroomcircuit
en de aardgeleider, en ook het aardpunt van het gelijkstroomsysteem. Het gelijkstroomsysteem moet
ergens anders worden geaard.

De voedingsbron voor gelijkstroom bevindt zich op hetzelfde lichtnet als de apparatuur.

Het inschakelen of ontkoppelen van apparatuur mag niet plaatsvinden in het aardlekstroomcircuit
tussen de gelijkstroombron en het verbindingspunt van de aardelektrodegeleider.

VOORZICHTIG: Ter voorkoming van elektrische schokken en andere elektrische gevaren
voorkomen:

Deze apparatuur moet worden geïnstalleerd door opgeleid onderhoudspersoneel zoals is bepaald
door de NEC en IEC 60950-1, tweede editie, de standard for Safety of Information Technology
Equipment.

Sluit de apparatuur aan op een goed geaarde SELV-bron. Een SELV-bron is een secundair circuit
dat is ontworpen zodat normale omstandigheden en enkele foutcondities geen voltages boven het
veilige niveau (60 V gelijkstroom) veroorzaken.

De overstroombescherming van het aftakcircuit moet 24 A zijn.

HP 1200 W CS Platinum Plus-voedingseenheid (90% efficiëntie)

Specificatie Waarde

Invoervereisten —

Genoemd ingangsvoltage 100 V tot 240 V wisselstroom

Genoemde ingangsfrequentie 50 Hz tot 60 Hz
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Specificatie Waarde

Genoemde ingangsstroom 9,1A tot 5,5A

Maximaal nominaal ingangsvermogen 897 W bij input van 100 V wisselstroom

1321 W bij input van 200 V wisselstroom

BTU's per uur 3061 W bij 100 V ingangsvermogen

4506 W bij 200 V ingangsvermogen

Uitgangsvoeding —

Genoemd vermogen stabiele toestand 800 W bij input van 100 V wisselstroom

900 W bij input van 120 V wisselstroom

1200 W op 200 V tot 240 V AC ingang

Maximaal piekvermogen 800 W bij input van 100 V wisselstroom

900 W bij input van 120 V wisselstroom

1200 W op 200 V tot 240 V AC ingang
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12 Ondersteuning en andere hulpbronnen

Voordat u contact opneemt met HP
Zorg dat u tijdens het gesprek met de helpdesk van HP de volgende informatie bij de hand hebt:

● Active Health System-logboek

Download een Active Health System-logboek van 3 dagen voordat de fout werd gedetecteerd en
houd dit bij de hand. Raadpleeg de HP iLO 4 User Guide (HP iLO 4 Gebruikershandleiding) of
HP Intelligent Provisioning User Guide (HP Intelligent Provisioning Gebruikershandleiding) op de
website van HP (http://www.hp.com/go/ilo/docs) voor meer informatie.

● Onboard Administrator SHOW ALL-rapport (alleen voor HP BladeSystem-producten)

Raadpleeg de website van HP voor meer informatie over het verkrijgen van een Onboard
Administrator SHOW ALL-rapport (http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/
Document.jsp?lang=en&cc=us&objectID=c02843807).

● Registratienummer voor technische ondersteuning (indien van toepassing)

● Serienummer van het product

● Modelnaam en -nummer van het product

● Productidentificatienummer

● Relevante foutmeldingen

● Insteekkaarten of toegevoegde hardware

● Apparatuur of programmatuur van derden

● Type- en versienummer van het besturingssysteem

HP-contactinformatie
Raadpleeg de website van HP (http://www.hp.com/go/assistance) voor contactgegevens in de
Verenigde Staten en wereldwijd.

In de Verenigde Staten:

● Bel +1-800-334-5144 om via de telefoon contact op te nemen met HP. Voor doorlopende
verbetering van de kwaliteit van onze diensten, kan het gesprek worden opgenomen of
gecontroleerd.

● Als u een Care Pack (service upgrade) hebt aangeschaft, raadpleeg dan de website
Ondersteuning & Drivers (http://www8.hp.com/us/en/support-drivers.html). Als het probleem niet
kan worden opgelost met de website, bel dan +1-800-633-3600. Raadpleeg de website van HP
(http://pro-aq-sama.houston.hp.com/services/cache/10950-0-0-225-121.html) voor meer
informatie over Care Packs.
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Customer Self Repair
Veel onderdelen in HP producten zijn door de klant zelf te repareren, waardoor de reparatieduur tot
een minimum beperkt kan blijven en de flexibiliteit in het vervangen van defecte onderdelen groter is.
Deze onderdelen worden CSR-onderdelen (Customer Self Repair) genoemd. Als HP (of een
HP Service Partner) bij de diagnose vaststelt dat de reparatie kan worden uitgevoerd met een CSR-
onderdeel, verzendt HP dat onderdeel rechtstreeks naar u, zodat u het defecte onderdeel daarmee
kunt vervangen. Er zijn twee categorieën CSR-onderdelen:

● Verplicht: onderdelen waarvoor reparatie door de klant verplicht is. Als u HP verzoekt deze
onderdelen voor u te vervangen, worden u voor deze service reiskosten en arbeidsloon in
rekening gebracht.

● Optioneel: onderdelen waarvoor reparatie door de klant optioneel is. Ook deze onderdelen zijn
ontworpen voor reparatie door de klant. Als u echter HP verzoekt deze onderdelen voor u te
vervangen, kunnen daarvoor extra kosten in rekening worden gebracht, afhankelijk van het type
garantieservice voor het product.

OPMERKING: sommige HP onderdelen zijn niet ontwikkeld voor reparatie door de klant. In verband
met de garantievoorwaarden moet het onderdeel door een geautoriseerde Service Partner worden
vervangen. Deze onderdelen worden in de geïllustreerde onderdelencatalogus aangemerkt met
"Nee".

Afhankelijk van de leverbaarheid en de locatie worden CSR-onderdelen verzonden voor levering op
de eerstvolgende werkdag. Levering op dezelfde dag of binnen vier uur kan tegen meerkosten
worden aangeboden, indien dit mogelijk is gezien de locatie. Indien assistentie gewenst is, belt u een
HP Service Partner om via de telefoon technische ondersteuning te ontvangen. HP vermeldt in de
documentatie bij het vervangende CSR-onderdeel of het defecte onderdeel aan HP moet worden
geretourneerd. Als het defecte onderdeel aan HP moet worden teruggezonden, moet u het defecte
onderdeel binnen een bepaalde periode, gewoonlijk vijf (5) werkdagen, retourneren aan HP. Het
defecte onderdeel moet met de bijbehorende documentatie worden geretourneerd in het
meegeleverde verpakkingsmateriaal. Als u het defecte onderdeel niet terugzendt, kan HP u voor het
vervangende onderdeel kosten in rekening brengen. Bij reparatie door de klant betaalt HP alle
verzendkosten voor het vervangende en geretourneerde onderdeel en kiest HP zelf welke koerier/
transportonderneming hiervoor wordt gebruikt.

Neem contact op met een Service Partner voor meer informatie over het Customer Self Repair
programma van HP. Informatie over Service Partners vindt u op de HP website (http://www.hp.com/
go/selfrepair).
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13 Acroniemen en afkortingen

ABEND

Abnormal end (abnormaal einde)

ACU

Array Configuration Utility (Hulpprogramma voor arrayconfiguratie)

AMP

Advanced Memory Protection

ASR

Automatic Server Recovery

CSR

Customer Self Repair

DDR

Double data rate

FBWC

Flash-Backed Write Cache

IEC

International Electrotechnical Commission

iLO

Integrated Lights-Out (geïntegreerde Lights-Out)

IML

Integrated Management Log (geïntegreerd beheerlogboek)

LFF

Large Form-Factor

NMI

Non-Maskable Interrupt

NVRAM

Non-volatile memory (niet-vluchtig geheugen)

ORCA

Option ROM Configuration for Arrays

PCLe

Peripheral Component Interconnect Express

POST
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Power-On Self Test (zelftest bij opstarten)

RBSU

ROM-Based Setup Utility (installatieprogramma in het ROM)

RDIMM

Registered Dual In-line Memory Module

RDP

Rapid Deployment Pack

SAS

Serial Attached SCSI (serieel aangesloten SCSI)

SATA

Serial ATA (seriële ATA)

SELV

Separated Extra Low Voltage

SFF

Small Form-Factor

TMRA

Recommended Ambient Operating Temperature (aanbevolen omgevingstemperatuur bij gebruik)

TPM

Trusted Platform Module

UID

Unit IDentification (identificatie van apparaat)

USB

Universal Serial Bus (universele seriële bus)

VCA

Version Control Agent
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14 Feedback over de documentatie

HP vindt het belangrijk om documentatie mee te leveren die beantwoordt aan uw behoeften. Als u
ons wilt helpen onze documentatie verder te verbeteren, kunt u uw suggesties of opmerkingen sturen
naar Feedback over documentatie (mailto:docsfeedback@hp.com). Vermeld in uw feedback de titel
van het document en het artikelnummer, het versienummer of de URL.
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